UMOWA NR …………………….. Projekt
Zawarta w dniu …………...2018 roku, w Łodzi pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną,
z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000334972 NIP 525-000-73-13, REGON
010684960 kapitał zakładowy 774.140.000 zł. w całości wpłacony, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………
a
( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)……………………………z siedzibą w ………………………przy ulicy……………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy przez Sąd Rejonowy w
……………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod
numerem KRS……………… NIP………………………………………
zwaną w treści umowy „Wykonawcą „ reprezentowaną przez:
1………………………………………….
( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)……………………………,przedsiębiorcą pod nazwą …………………
z siedzibą w ………………………przy ulicy…………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP……………………, REGON ……………………..
Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odrębnego realizowanego na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących
w Poczcie Polskiej S.A.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujący przedmiot
umowy:
„Remont nawierzchni placów i wjazdów do garaży w obiekcie PP S.A. w Łodzi
ul. Wycieczkowa 82 A”
2. Umowny zakres robót niezbędnych do wykonania określa:
a) przedmiar robót załącznik nr 2 do umowy,
b) oferta Wykonawcy na wykonanie prac remontowych, która stanowi załącznik nr 3 do
umowy złożona w przeprowadzonym postępowaniu.
3.

Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności zapoznał się z lokalizacją przedmiotu umowy, co do których nie wnosi
zastrzeżeń.

4.

Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała przy czynnym obiekcie.
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§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty wprowadzenia na budowę.
2. Termin rozpoczęcia robót (protokolarne wprowadzenie na budowę) nastąpi w ciągu 3 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy
§3
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy do dnia
………………..

1.2

prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz obowiązującym Prawem budowlanym i innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi realizacji robót będących
przedmiotem umowy z najwyższą starannością i w terminach określonych w umowie,

2.2

wykonanie przedmiotu umowy, z materiałów własnych, w I gatunku dopuszczonych do
obrotu na terenie RP, spełniających wszelkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zmianami.), tj. posiadających
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi w Eurokodach, Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla
danego wyrobu nie ustanowiono normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i
dokumentami
technicznymi.
Zamawiający
dopuszcza
użycie
materiałów
równoważnych. O wprowadzanej zmianie Wykonawca powiadamia Zamawiającego na
piśmie.

2.3

zabezpieczenie obiektu i terenu przyległego oraz prowadzenie robót zgodnie z
przepisami BHP oraz ppoż. jak również do zapewnienia bezpieczeństwa dla osób
związanych z realizacją przedmiotu umowy i ich mienia. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami K. c.,

2.4

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,

2.5

dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, i prób
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

2.6

usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 niniejszej umowy, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych.

2.7

zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących
przedmiot niniejszej umowy,

2.8

zapewnienie bezpiecznego
wykonywania robót,

2.9

dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz
oraz utrzymanie obiektu i terenu robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych. Materiały powinny być odpowiednio składowane aby nie uległy

korzystania
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z

terenu

przylegającego

do

miejsca

uszkodzeniu, a materiały pochodzące z rozbiórki systematycznie wywożone z terenu
nieruchomości,
2.10 po zakończeniu – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego
własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę,
2.11 wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),
2.12 posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy. Ubezpieczenie winno obejmować pełen
zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec
powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości i nieruchomości) od zniszczenia
wszelkich własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy polisa oc lub polisa ubezpieczeniowa na łączną kwotę nie mniejszą niż 50
000,00 zł. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany
do zachowania ciągłości ubezpieczenia.
a) Wykonawca przedkłada Zmawiającemu kopię polisy przed podpisaniem umowy
b) Wykonawca winien zapewnić ciągłość obowiązywania ww. polisy do dnia
bezusterkowego odbioru robót.
2.13. Wykonawca oświadcza, że po realizacji przedmiotu umowy, jest wytwórcą odpadów
w rozumieniu Ustawy o odpadach Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zmianami i odpowiada za
ich zagospodarowanie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na
bieżąco z terenu budowy i wywozu na swój koszt odpadów budowlanych i gruzu.
.
§4
Koordynacja i kierowanie robotami
1. Ze strony Zamawiającego zadanie nadzoruje:
Wojciech Karbowski - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych PI w Łodzi.
Adres służbowy: 90-940 Łódź, al. Kościuszki 5/7
Tel. : (42) 630-58-56, 887 873 301
2. Ze strony Wykonawcy zadanie nadzoruje:
…………………………………………………………………………...
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia ustalonego na podstawie przyjętej
przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ryczałtowa wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………………
zł.;
(słownie: ………….. złotych) powiększona o należny podatek VAT (23%) w kwocie
……….zł. Razem wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: …………. zł.. (słownie: ………..
……………….złotych).
3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy
i wszystkie wydatki konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu
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zamówienia, oraz niezwłocznego usunięcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w
okresie gwarancyjnym.
§ 6
Warunki płatności
1. Rozliczenie robót odbywać się będzie w jednym etapie po zakończeniu robót, tj.
po odebraniu protokółem odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru robót na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź
3. Na fakturze należy umieścić poniższe informacje:
1) numer identyfikacji podatkowej: 525-000-73-13
2) informację, że roboty realizowane są na podstawie umowy nr ………………………
4. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy
nr
………..…………………………………………………………………………
Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy podanego w umowie wymagać będzie
zawarcia Aneksu do umowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy na osoby trzecie.
8. Zwłoka w jakiejkolwiek płatności, wynikającej z niniejszej umowy, powoduje konieczność
zapłacenia przez Stronę będącą w zwłoce z płatnością drugiej Stronie odsetek ustawowych
za opóźnienie.
§7
Odbiory robót
1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru
końcowego robót i usuwania stwierdzonych wad:
2. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy,
3. Zamawiający przystąpi w ciągu 7 - dni kalendarzowych do czynności odbioru końcowego
robót po przejęciu zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót,
3.1

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru robót,

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i usterki, to:
4.1 Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót
do czasu usunięcia wad,
4.2

Wykonawca może usuwać usterki w trakcie trwania czynności odbioru robót

4.3 Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru robót

4

po raz drugi. Czynności tej dokona Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych licząc od czasu stwierdzenia przez Zamawiającego usterek.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwe. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
§8
Zastrzeżenia do umowy
Zakazuje się cesji zobowiązań wynikających z tej umowy na rzecz innego podmiotu.
§9
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji jakości, której bieg terminu liczy się od daty odbioru końcowego
robót i wynosi 36 miesięcy.
§ 10
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne w okolicznościach i wysokościach wymienionych poniżej:
1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1.1.1 0,3 % wartości umowy netto o której mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakończenia terminu realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 do dnia przyjętego przez Zamawiającego
zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
1.1.2 0,3 % wartości umowy netto o której mowa w § 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
przedmiotu umowy do dnia przyjętego przez Zamawiającego odbioru przedmiotu
umowy.
1.1.3. 10 % wartości umowy netto o której mowa w § 5 ust. 2 z tytułu odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.1.4. 10 % wartości umowy netto o której mowa w § 5 ust. 2 z tytułu odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraża
mu wynagrodzenia.

zgodę

na

potrącenie

kary

umownej

z

przysługującego

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy netto,
o której mowa w § 5 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
4. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły
dochodzić
od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
5. Każda ze stron umowy jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w terminie 21 dni od daty
otrzymania obciążenia. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar
umownych wraz z notą obciążeniową. Kary umowne obciążające Zamawiającego płacone
są w terminie 21 dni na podstawie wyliczenia kar i noty obciążeniowej. Odsetki ustawowe za
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nie zapłacone w terminach faktury VAT płacone są przez Zamawiającego na podstawie noty
odsetkowej.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania
przedmiotu umowy w formie ……………………………… w wysokości 5 % wartości
umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 tj. kwotę ………………….....................zł.
(słownie:......................................................................zł).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy lub roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
3.1. Zamawiający zwraca 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3.2. 30 % wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1.1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
1.2. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy albo zostanie
wydany nakaz zajęcia majątku,
1.3. jeżeli Wykonawca dopuści do zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej
3- dni lub wykona pracę niezgodnie z dokumentacją bez zgody Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać
uzasadnienie.
§ 13
Roszczenia stron
W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwym
do rozstrzygania tego sporu będzie Sąd w Łodzi.
§ 14
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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§ 15
Poufność
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419 tekst jednolity)
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 wygaśnięciu 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 1).
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do
przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego
obowiązujących u Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej 7 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 sporządzenia aneksu.
7. Dane osobowe zamieszczone w wykazie o którym mowa w ust. 6 udostępniane są
Zamawiającemu przez Wykonawcę 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) – w
celu realizacji umowy.
§ 16
Inne postanowienia umowy
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo budowlane oraz Regulaminu udzielania zamówień w
Poczcie Polskiej S.A. stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/2014 Zarządu Poczty
Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 r.
2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu
i oświadczają że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
2.1

ze strony Zamawiającego - Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi 90 – 940 Łódź Al. Kościuszki 5/7,

2.2

ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………………….
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3. W okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
 zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
 ogłoszeniu upadłości firmy,
 wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
 ogłoszeniu likwidacji firmy.
4. Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy realizuje w jego imieniu
Dział Inwestycji i Remontów Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, tj. w szczególności jest uprawniony do
odbioru przedmiotu niniejszej umowy, odbioru faktur VAT, naliczania kar umownych, oraz
sporządzania aneksów do niniejszej umowy.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta
Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
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:
inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b 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).
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót i kosztorys nakładczy.
Załącznik nr 3 – Oferta na wykonanie prac remontowych Wykonawcy.
Załącznik nr 4 – Porozumienie o współpracy pracodawców.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
miejscowość………………., dnia …………………..r.
……………………………………………
(Nazwisko i imię )
……………………………………………
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności remontu nawierzchni placów i

wjazdów do garaży w obiekcie PP S.A. w Łodzi ul. Wycieczkowa 82 A 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 ( jednolity tekst ustawy:
Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nie ujawnionych
do wiadomości publicznej, jakie uzyskałem(am) w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska S.A. z
siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
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 przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości
( w przypadku wejścia do obiektu Poczty Polskiej S.A.), imię i nazwisko, nr telefonu, adres mail (w
przypadku kontaktu w sprawie realizacji umowy).
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż
do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.. Źródłem moich danych osobowych
……………………………….
/ nazwa podmiotu/

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:

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