PROJEKT
UMOWA nr ………………….

zawarta w dniu .......................... w Gdańsku, pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000334972 będącą podatnikiem
podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon
010684960, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł, zwaną w
dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1 ………………………………………………………………………………..
2.…………………………………………………………………………………
a
nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania, NIP, Regon,
nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące
kontrahenta, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
którego reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sadowym/ CEIDG, które miałyby wpływ na ważność
niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odrębnego, prowadzonym na podstawie wewnętrznych przepisów w Poczcie Polskiej S.A.
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem mebli określonych w załączniku nr 1 i 1a do
umowy. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi pod wskazany adres: Poczta Polska S.A., Budynek
B, COF 89-940 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15. Przedmiot Umowy należy wykonać w ilościach
podanych w załączniku nr 1 i 1a do umowy.
2. Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie ze szczegółowymi warunkami zamówienia
wskazanymi w załączniku nr 2 do umowy.
3. Przedmiot Umowy należy wykonać w ilościach podanych w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy.
5. Wykonawca oświadcza, że materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia
posiadają stosowne, wymagane przepisami prawa, atesty – do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
§ 2 Wartość umowy

1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ........ złotych netto, plus należny podatek VAT ( ) ........... zł
(słownie: ..................................................................................... 00/100).

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty
składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, w tym w szczególności
transportu, dostawy, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń, montażu oraz właściwego
ustawienia.
3. Rozliczenie zrealizowanej dostawy nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczoną i przyjętą przez
Zamawiającego dostawę, na podstawie cen jednostkowych określonych w zestawieniu ilościowym
przedmiotu umowy oraz szczegółowych warunkach zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, 1a
i 2 do umowy.
4. Ceny jednostkowe netto przedmiotu dostawy są niezmienne przez okres trwania umowy.
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5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy związane z opłatami i podatkami
obowiązującymi na terenie Polski, a w szczególności koszty transportu i ubezpieczenia
asortymentu do miejsca przeznaczenia wskazanego w §1 ust. 1.

§ 3 Termin wykonania i warunki dostawy
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. O terminie dostaw Wykonawca powiadomi mailowo z 2-dniowym wyprzedzeniem osoby wskazane
przez Zamawiającego w § 10 ust. 3.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do lokalizacji wskazanej w §1 ust. 1 własnym
transportem, na własny koszt i ryzyko. Dostawa obejmuje także rozładunek, wniesienie do
pomieszczeń, montaż mebli w tym właściwe ustawienie (wypoziomowanie) zgodnie ze
wskazaniami Zamawiającego oraz wywóz opakowań po dostarczonych meblach.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wyposażanych
obiektów pocztowych, wynikające z działań i zaniechań jego własnych lub osób wyznaczonych
przez niego do realizacji dostaw i montażu.
5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania dostaw i montażu
będzie Protokół Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4.
§ 4 Warunki odbioru, reklamacji i gwarancji
1. Odbiór ilościowo – jakościowy dostarczonego i zmontowanego asortymentu nastąpi odpowiednio
w miejscu dostawy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia montażu.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego asortymentu,
Zamawiający pisemnie lub mailowo poinformuje Wykonawcę o konieczności ich uzupełnienia i/lub
wymiany na wolny od wad.
3. Wykonawca, w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego, dokona
uzupełnienia brakującego lub/i wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad, dostarczając
go na swój koszt i dokonując montażu.
4. Zakończenie odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzone zostanie Protokołem odbioru
podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Datę podpisania protokołu odbioru
ilościowo – jakościowego z wynikiem pozytywnym uważa się za datę sprzedaży. Wzór Protokołu
odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5. Dostarczone meble objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji liczonym od daty podpisania
Protokołu odbioru ilościowo – jakościowego. Wady ukryte oraz wszystkie wady, które wystąpią w
okresie gwarancji, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub mailowo, w ciągu 5 dni
roboczych od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany
asortymentu na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
Termin musi być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. Usunięcie wad lub wymiana
uszkodzonego asortymentu musi się odbywać bez zakłóceń pracy w pomieszczeniach.
6. Naprawy i usunięcia usterek mogą odbywać się w pomieszczeniach Zamawiającego za jego
uprzednią zgodą. Jeżeli naprawa będzie musiała nastąpić poza siedzibą Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować transport, załadunek i rozładunek oraz ponieść
koszty z tym związane.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, na koszt i
ryzyko Wykonawcy niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
§ 5 Warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru ilościowo –
jakościowy podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Faktura VAT zostanie
wystawiona na adres Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
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i przesłana nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru na adres
Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk

2. Na fakturze należy umieścić m.in.:

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13 (PL5250007313),
2) nazwę asortymentu,
3) informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ………/..../20…. r.
Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię podpisanego przez Odbiorcę
protokołu odbioru ilościowego - jakościowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury VAT.
Należność za dostawę zamówienia zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie (w tym na podwykonawców), bez pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur VAT, w
szczególności w zakresie terminu płatności.
§ 6 Kary umowne

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy zapłaci on karę umowną w
wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, naliczaną począwszy od
1-go dnia roboczego opóźnienia za każdy dzień opóźnienia, a począwszy od 8-go dnia w
wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie w wykonaniu dostawy wraz z montażem przekroczy 10 dni roboczych
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej
realizacji i zażądać kary umownej w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt. 1.
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad ukrytych oraz wad, które wystąpią w okresie gwarancji
lub opóźnienia w wymianie wadliwego asortymentu na wolny od wad, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwego asortymentu za każdy dzień opóźnienia
liczonego od następnego dnia roboczego po upływie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 5, do dnia usunięcia wad lub wymiany asortymentu na
wolny od wad.
Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach
ustalonych poniżej:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2
ust.1,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie w wysokości 15% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1,.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Ustanowione kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z umowy.
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§ 7 Roszczenia

1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7
dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może zwrócić się do Sądu
o rozstrzygnięcie sporu. Właściwym sądem będzie sąd powszechny w Gdańsku.
§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę .................. zł brutto stanowiąca 2%
wynagrodzenia
brutto
określonego
w
§
2
ust.
1
zostało
wniesione
w
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w pieniądzu zabezpieczenie należy wnieść na rachunek Poczta Polska S.A. nr: 85 1320
0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem ,,dotyczy umowy ................................................, sprawa
...............................................’’).
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych
należności Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego
zabezpieczenia.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości nominalnej w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu, poza przypadkiem określonym w § 6 ust. 2, przysługuje prawo odstąpienia od
Umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu; w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 3 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie
likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości,
c) w przypadku, gdy zostanie rozwiązana firma Wykonawcy – w terminie 3 dni od powzięcia
wiadomości,
d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 3 dni od
powzięcia wiadomości,
e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania dostaw lub nie rozpoczął realizacji
dostaw zgodnie z umową – w terminie 5 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiającego,
f) w przypadku, gdy Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub
niezgodnie z przeznaczeniem – w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości,
g) w przypadku, gdy Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia
– w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ Ochrona informacji
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
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ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.).
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu
oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (zał. nr ).
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej…….dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz
numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7.

Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 6 a) udostępniane
są Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w
2.

3.

4.
5.
6.
7.

postaci aneksu, z wyjątkiem wskazanym w ust.2.
Zmiany oznaczenia stron umowy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku,
adresów wskazanych przez strony w umowie wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana
numerów telefonów i faksów, oraz zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 do kontaktu z
Wykonawcą, nie stanowią zmiany treści umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia
drugiej strony.
Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego
wykonania umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
odpowiada
Pan/Pani
.……
…………,
tel.
………………….,
e-mail:
.......................................................................................
Ze
strony
Wykonawcy
za
realizację
umowy
odpowiada
Pan/Pani
tel.(……………….),fax(………………)/
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
Osoby upoważnione do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani
..........................................tel...............................e-mail..........................................................,
..........................................tel...............................e-mail...........................................................
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Załączniki:
Załącznik nr 1 i 1a - Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy
zamówienia wraz z jednostkowymi cenami netto i brutto
Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru ilościowo – jakościowego
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do Umowy............
Protokół odbioru ilościowo - jakościowego
W związku z dostawą mebli do ....................................................................................................
zrealizowaną w dniu .....................................................................................................................
zgodnie z umową nr ......................................................................................................................
Odbioru dokonali :
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny pod względem ilościowym:
TAK/NIE*
Jakość i stan asortymentu nie budzi zastrzeżeń/budzi zastrzeżenia*
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kontrola jakościowa polegała na sprawdzeniu- metodą porównawczą czy dostarczony asortyment posiada cechy zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia ( m.in. wymiary i kolorystyka)
- stanu i sprawności technicznej asortymentu
- czy asortyment nie posiada widocznych uszkodzeń
Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny pod względem jakościowym
TAK/NIE*
*z zastrzeżeniem stwierdzając następujące usterki – braki:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Wynik odbioru: pozytywny / negatywny
Podpis osób dokonujących odbiór:

Podpis Wykonawcy:

1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do umowy

miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z umowy
wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (po 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska
S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: espolpelnomocnika@pocztapolska.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 23 ust. 1
lit. 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust.1
lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kategorie Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer
dowodu tożsamości (w przypadku wejścia na obiekt PP), imię i nazwisko, nr telefonu, adres mail
(w przypadku kontaktu w sprawie realizacji umowy)
Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Poczty Polskiej w przypadku, w którym
usługa jest realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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