załącznik nr 2 do SIWZ
Umowa nr PI/Ł/MNN/K/I/5/2018
zawarta w dniu ........................................2018 roku w Łodzi, pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną 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., reprezentowaną przez:
Janusza Michaluka – Pełnomocnika (pełnomocnictwo nr BPNW/P/PI/27/18 z dnia 22.02.2018 r.)
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem……….....................w Sądzie....................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP :.........................., Regon :… ........................,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………………….…… ……………………………
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającym numer identyfikacyjny
NIP : ……………………………………., Regon : …………………………….. PESEL :………………….……………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
Zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanym
na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej, które miałyby wpływ
na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oznaczonego nr PI/Ł/MNN/K/I/5/2018,
prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. w trybie zamówienia odrębnego
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1. PI OON - należy przez to rozumieć Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi.
2. MNN/A– należy przez to rozumieć Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji (w obszarze
działania odpowiednio do Koordynacji).
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pomiary instalacji elektrycznych oraz
odgromowych w administrowanych przez PI OON obiektach własnych i lokalach najmowanych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

2. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał w obiektach i placówkach pocztowych
kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych obejmujące badanie stanu sprawności połączeń, osprzętu
i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów, zgodnie z art. 62 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017.1332.), oraz pomiarów oświetlenia
awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
3. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca w czasie dokonywania pomiarów zobowiązany jest
do dokonywania drobnych napraw gniazd oraz włączników polegających na np. dokręceniu przewodów
w puszce, gnieździe lub przełączniku.
4. Zamawiający będzie oczekiwał podania (zaakcentowania następujących niezbędnych w procedurach
administrowania) informacji szczegółowych tj.:


pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej,



skuteczność zerowania i uziemienia instalacji i urządzeń elektrycznych,



sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,



oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne,



badanie wyłączników różnicowo – prądowych,



badanie urządzenia piorunochronnego,



kontrola – sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wykonywanych usług maksymalnie o 30%
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie
do świadczenia usługi w odniesieniu do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy. Rozliczenie nastąpi
w oparciu o faktyczną ilość kontroli instalacji, w odniesieniu do której usługa jest świadczona. Z tytułu
powyższych zmian Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
§3
Zobowiązania
1. W zakresie świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym,
aktualnymi certyfikatami (legalizacją) urządzeń pomiarowych w czasie realizacji zamówienia i osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
2) Realizowania przedmiotu umowy poprzez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne wymagane
prawem kwalifikacje z ich ważnością w trakcie realizowania zamówienia.
3) Realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Informowania na piśmie Zamawiającego o złym stanie technicznym instalacji, urządzeń oraz instalacji
odgromowej, jak również o konieczności napraw, remontu. Ponadto Wykonawca winien jest pisemnie
informować o

wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac objętych

przedmiotem umowy.
5) Do sporządzania – każdorazowo po przeprowadzonej kontroli – protokołu pokontrolnego z pomiarów
(w jednym egzemplarzu, wraz z ich scanem i zapisem na elektronicznym nośniku np. płyta CD)
i przekazania ich osobom wyznaczonym przez Zamawiającego do bieżących kontaktów wskazanych
w zapisach § 5 pkt 2.
6) Nie powodowania w trakcie realizacji usługi przez Wykonawcę dezorganizacji pracy pracowników
Zamawiającego.
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7) Stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie
przedmiotu umowy i pracowników wewnętrznej służby ochrony, a w przypadku braku służb
wewnętrznych, naczelników urzędów pocztowych, w zakresie porządkowym czy innym.
8) Udzielania informacji i wyjaśnień na zapytania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
9) Przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, wykazu
pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot umowy. Wykaz musi zawierać: Imię i nazwisko, serię
i numer dokumentu tożsamości.
10) Przestrzegania przepisów BHP oraz p.poż podczas realizacji umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń
w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, po uprzednim wystawieniu upoważnienia
i dokonanych wspólnie uzgodnieniach i ustaleniach.
§4
Termin realizacji umowy
Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r.
§5
Kierowanie i koordynowanie spraw związanych z realizacją Umowy
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają następujące osoby :
1) Ze strony Wykonawcy - ………………………………………..

tel. ……………………………………….

- …………………………….…………..

tel. ……………………………………….

2) Strona Zamawiającego dot. Koordynacji:
Koordynacja Łódź – Bożena Kaczerska

tel. 42 684 76 90

Koordynacja Piotrków Trybunalski - Grzegorz Pielużek

tel. 44 645 19 42, 502 015 745

Koordynacja Skierniewice - Magdalena Olszewska-Woźniak

tel. 46 834 80 98, 502 015 820

Koordynacja Sieradz – Arkadiusz Celer

tel. 43 827 81 07, 502 015 773

Do kierowania i koordynacji całością zagadnień po stronie Zamawiającego – Waldemar Piszczek
tel. 42 684 07 14 , e-mail: waldemar.piszczek@poczta-polska.pl
§6
Wynagrodzenie umowne i sposób płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wykonania

pomiarów

instalacji

elektrycznych oraz odgromowych w administrowanych przez PI OON obiektach własnych i lokalach
najmowanych będzie rozliczone jednorazowo po wykonaniu wszystkich pomiarów i przedstawieniu
protokołów pomiarów wraz z potwierdzeniem ich wykonywania przez poszczególnych użytkowników
objętych pomiarami obiektów / pomieszczeń.
2. Wartość umowy, zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy z dnia ……………….…., (załącznik nr 2 do
umowy) wynosi netto : ………………………zł, plus podatek od towarów i usług VAT : …………………zł,
razem

wartość

brutto:

………..…………….zł,

(słownie

……………………………………………………………………………………………..brutto).
Wartość netto stanowi iloczyn punktów pomiaru instalacji elektrycznej oraz iloczyn punktów odgromowych
pomnożone przez stawki za 1 punkt wykonania pomiarów netto, który wynosi: odpowiednio ………….zł za
jeden punkt pomiaru instalacji elektrycznej oraz odpowiednio ………………….. zł za jeden punkt pomiaru
instalacji odgromowej.
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3. Cena netto zamówienia określona w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy, łącznie z dojazdem do obiektów pocztowych i jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.
4. Ceny netto, określone w ust. 2, nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
5. W przypadku zmniejszenia ilości wykonywanych usług, o którym mowa w § 2 ust. 4, wartość zamówienia
zostanie pomniejszona o odpowiednią ilość wykazanych punktów w odniesieniu do wskazanej/nych
obiektów/placówek/pomieszczeń.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur (4 faktury), jeden raz po wykonaniu całości zadania,
osobno dla każdej z koordynacji.
8. Każdorazowa zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
sporządzonej i dostarczonej faktury, na konto Wykonawcy wskazane w umowie:
………………………………..……………………..………..
Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
9. Do faktury zostaną załączone „Protokoły pokontrolne z przeglądów” w wersji pisemnej i zapisu
elektronicznego (scany podpisanych Protokołów).
10. „Protokół pokontrolny z przeglądu” powinien być potwierdzony przez osoby z danej koordynacji wskazane
w § 5 niniejszej umowy.
11. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia, określonego
w ust. 2.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
Umowy na osoby trzecie.
14. W razie opóźnienia zapłaty faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
15. Faktury wystawiane będą na adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi,
al. Kościuszki 5/7 , 90 – 940 Łódź
NIP: 525-000-73-13
16. Faktury Wykonawca przesyłał będzie na adres MNN/A, na terenie którego wykonywana będzie usługa
zgodnie z §1, ust 2:
a. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi:
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji, al. Kościuszki 5/7, 90 -940 Łódź,
b. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
w Piotrkowie Trybunalskim: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi,
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Słowackiego 17, 97-300 Piotrków
Trybunalski,
c. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
w Skierniewicach: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Sienkiewicza 2, 96-100 Skierniewice,
d. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
w Sieradzu: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Żwirki i Wigury 5, 98-200 Sieradz.
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§7
Podwykonawcy
1. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca sam ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy, jego jakość i terminowość.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył wykonywanie
czynności związanych z niniejszą umową.
3. Wykonawca oraz osoby świadczące na jego rzecz w jakiejkolwiek formie, zobowiązani są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, stanowiącym
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej
umowy w sytuacji ich zaistnienia w danym obiekcie.
§8
Czynności związane z realizacją przedmiotu umowy
1.

Od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli jakości świadczonych
usług przez cały okres trwania umowy.

2.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł w dniu …..………………..
w wysokości 3% wartości umowy brutto tj. kwotę ……….... zł. (słownie: ……………….groszy) w formie:
przelewu bankowego.

3.

Zabezpieczenie, o którym wyżej mowa wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym będzie przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia (zakończenia umowy) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§9
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne:
1) za odstąpienie przez Strony od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 2,
2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 2 umowy, w przypadku nie wykonania
umowy w całości,
3) w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia
wykonania umowy liczony od 01.12.2018 roku.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należności wynikających z faktur wystawionych
przez Wykonawcę, po pisemnych powiadomieniach Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji
określonej w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zastosowanie będą
miały przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 10
Oświadczenie wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON oraz wpisu do CEiDG/KRS.
§ 11
Zmiany do umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Ochrona informacji
1.

Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

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 zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o
dokonanym pouczeniu przed udostępnieniem im tajemnicy (załącznik nr 3 do umowy).

5.

Wykonawca oraz osoby realizujące podmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w
zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 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.

W

przypadku

stwierdzenia

incydentu

w

zakresie

bezpieczeństwa

zasobów

Zamawiającego

lub

prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym
zdarzeniu Zamawiającemu.
8.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, wymagań
bezpieczeństwa określonych w umowie lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje się,
na żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

9.

Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w pkt 8,
do natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego

10. 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.
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§ 13
Przepisy końcowe
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
w Łodzi.
§ 14
Informacje końcowe
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:
1) Wykaz obiektów i placówek z podaną ilością punktów pomiarowych – Zał. nr 1 do umowy,
2) Kopia z Formularza Oferty Wykonawcy – Zał. nr 2 do umowy,
3) Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy – Zał. nr 3 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY :

………………………….
1.

WYKONAWCA:

……………………………….

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 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).

4.

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z
rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń z Umowy.

6.

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.

7.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 3 do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/5/2018

miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności ……. (proszę opisać) 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 (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 419).
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)

Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) 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.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, 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).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu
tożsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania
kopii tych danych.
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Źródłem moich danych osobowych jest
……………..
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

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