Zał.3 do SIWZ
Umowa nr .....................................
zawarta w dniu ....................2019 r. pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000334972, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, NIP 525-000-7313, REGON: 010684960,
reprezentowana przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie daty i numeru pełnomocnictwa)
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne
dane identyfikujące kontrahenta, PESEL)
reprezentowaną/reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą
W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w trybie ........................................................ na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zmianami), została zawarta umowa następującej treści.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …….. szt. biletów Zarządu Transportu Miejskiego
w Lublinie, zwanego dalej ZTM Lublin, wg załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający informuje, że …….. szt. biletów wyszczególnionych w zał. nr 1 przeznaczone jest do
dalszej odsprzedaży w placówkach pocztowych.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70% ilości szt. biletów ZTM Lublin określonej w ust. 1,
zakup pozostałych 30% uzależniony będzie od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić
podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt ubezpieczyć przedmiot umowy i ponosi
z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania go przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona osobiście*, / następujący zakres
zamówienia ……………………….. objętego niniejszą umową zamierza powierzyć podwykonawcy
(podwykonawcom): ……………………… z uwzględnieniem ust. 4a, a pozostałą część zamówienia
wykona osobiście.*
4a. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w
ust. 4, taka zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, w sytuacji gdy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.*
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące
następstwem działania lub zaniechania podwykonawcy lub braku jego należytej staranności. *
6. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał wszelkich rozliczeń tylko z Wykonawcą.*
§3
1. Łączna maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia wynosi:
netto ………… zł. (słownie: …………), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – w
kwocie: ………… zł, co stanowi łączną kwotę brutto: ………… zł. (słownie: …………).
2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie
koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru
przez Zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość biletów.
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Ceny jednostkowe netto zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia przez
cały okres realizacji umowy, poza przypadkiem zmiany przez ZTM Lublin cen nominalnych
biletów oraz przypadkiem uwzględnionym w § 15 ust. 4.
6. W przypadku zmiany przez ZTM Lublin cen nominalnych biletów podanych w załącznikach nr 1 i
nr 2 niniejszej umowy, waloryzacja ceny netto będzie obliczana według poniższego wzoru:
4.
5.

C n nom - R
C n b= -------------------------------(100% + VAT)
gdzie:
C n b. – nowa cena netto biletu (zł),
C n nom. – nowa cena nominalna biletu (zł),
R – rabat z oferty Wykonawcy (zł),
VAT – aktualna stawka podatku VAT (%).
7. O każdorazowej zmianie przez ZTM Lublin cen nominalnych biletów, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
8. W przypadku zmiany cen nominalnych biletów, zmiana cen netto podanych w załącznikach nr 1 i
nr 2 do niniejszej umowy nie wymaga formy aneksu.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że wymienione w załącznikach nr 1 i nr 2 bilety nie są obciążone prawami
osób trzecich i są dopuszczone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
dostarczenia
przedmiotu
umowy
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz postanowieniami umowy, przy dołożeniu
należytej staranności.
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie bilety będą dostarczane w ilości zgodnej
z zamówieniem i zabezpieczone w czasie transportu, przed przypadkowymi uszkodzeniami
mechanicznymi lub spowodowanymi siłami natury.
§5
1. Niniejsza umowa zawarta jest na rzecz dwóch jednostek Poczty Polskiej S.A.:
1) Region Sieci w Lublinie Dział Handlu, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin,
2) Region Pionu Infrastruktury w Lublinie Wydział Administracji, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony PP S.A. są:
1) pracownik Działu Handlu ....................., tel. …………., e-mail .................,
2) pracownik Wydziału Administracji ....................., tel. …………., e-mail .................
3. Zamawiający każdorazowo składa zamówienie u Wykonawcy, z podaniem ilości i rodzaju biletów,
jednostki PP S.A. składającej zamówienie i miejsca dostawy. Zamówienia składane będą do
Wykonawcy e-mailem na adres ………., osoba do kontaktu ………………, tel.: ……………….
4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zobowiązany jest dowieźć
zamawiane bilety do miejsc:
00
00
1) Dział Handlu w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, w godzinach 7 ÷15 .
2) Wydział Administracji w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, w godzinach 715 ÷1515.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień w częściach.
6. Częstotliwość składania zamówień:
1) Wydział Administracji w Lublinie będzie składał zamówienia raz miesiącu, w III dekadzie
miesiąca.
2) Dział Handlu w Lublinie - częstotliwość dostaw będzie uzależniona od zapotrzebowania
nabywców końcowych biletów – klientów detalicznych, stwierdzonego w placówkach pocztowych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilościową w ramach poszczególnych asortymentów towaru
(określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy). Zmiana nie może powodować wzrostu
wartości przedmiotu umowy. Zmiany te nie wymagają formy aneksu i zostają wprowadzone na
podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji ilościowych i/lub jakościowych
dostarczanych biletów poprzez uzupełnienie braków lub wymianę na bilety bez wad.
2. W
przypadku
stwierdzenia
ewentualnych
braków
ilościowych
i
jakościowych
w dostarczonych biletach będą one przez Zamawiającego dokumentowane protokołem
reklamacyjnym w ciągu 3 dni roboczych od dostawy. Udokumentowane braki lub wady
jakościowe będą uznawane przez Wykonawcę.
3. Oryginał protokołu reklamacyjnego wraz z podpisaną kopią dokumentu dostawy
z uwagą o wystąpieniu ewentualnych braków Zamawiający przekazuje Wykonawcy
na faks nr ………………………, a następnie przesyła pisemnie na adres Wykonawcy.
Za datę złożenia reklamacji uznaje się moment wysłania dokumentów faksem.
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4. Wykonawca uznając złożoną reklamację, zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych
do uzupełnienia brakującego lub wymiany wadliwego towaru na swój koszt.
§7
1. Wykonawca wystawi fakturę za każdorazowo dostarczoną partię biletów na:
- Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Podstawą do wystawienia faktur VAT są potwierdzone przez obie strony umowy dowody
dostawy.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za każdorazowo dostarczoną partię
biletów w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
konto bankowe Wykonawcy określone w umowie ...............................................................
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie pełne prawo zwrotu ( z uwzględnieniem §1 ust.3):
a) niesprzedanych ilości biletów, po upływie okresu obowiązywania umowy;
b) biletów, na które popyt przestał istnieć.
2. Zamawiający zastrzega sobie pełne prawo zwrotu biletów w przypadku zmiany cen nominalnych
biletów.
3. Wykonawca odbiera ilości biletów, o których mowa w ust. 1 i 2, z miejsca: Dział Handlu w
Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, w terminie 14 dni od powiadomienia go przez
Zamawiającego faksem, o konieczności odebrania niesprzedanych towarów.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT korygującą, nie później niż na 7 dni od chwili odebrania ww.
biletów.
5. Wykonawca dokona zwrotu należności zgodnej z fakturą korygującą w ciągu 14 dni, licząc od
dnia
wystawienia
faktury
korygującej,
pod
rygorem
zapłaty
odsetek
w wysokości ustawowej. Za dzień zwrotu uważa się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wykonawca odbiera ilości ww. biletów własnym transportem i na własne ryzyko
w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy umocowania osób(y) wymienionych(ej) na
wstępie umowy są aktualne.
2. Wykonawca zobowiązuje się – w przypadku zmiany adresu, na bieżąco informować
o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że aktualny adres zawarty jest w
komparycji umowy.
3. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym
za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po bezskutecznej awizacji listu
poleconego na wskazany adres.
4. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2 powoduje taki skutek, że pismo wysłane na
ostatni wskazany adres uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z
powodu adresu nieaktualnego z winy adresata przesyłki.
§ 10
Wyklucza się możliwość przelewu wierzytelności na osoby trzecie, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary
umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za każdy dzień opóźnienia w dostawie biletów będących przedmiotem umowy naliczana
będzie kara umowna, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia następnego po terminie, w którym dostawa miała nastąpić,
2) za opóźnienie w usunięciu braków ilościowych i jakościowych stwierdzonych przy odbiorze, w
wysokości 0,5% wartości każdorazowo złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% całkowitej wartości zamówienia, w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli rzeczywista szkoda przewyższy wartość kary umownej, Wykonawca jest zobowiązany do
zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z dowolnej należności Wykonawcy, a
zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa roszczeń ze
strony Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) gdy zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
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c) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego;
d) gdy Wykonawca przerwał realizację umowy i nie wykonuje usługi przez okres pięciu kolejnych
dni roboczych od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
e) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie nie zaprzestał wykonywania określonej czynności lub nie rozpoczął wykonywania
czynności zgodnie z umową;
Odstąpienie od umowy, w przypadkach określonych w ust.1 dokonuje się przez złożenie
stosownego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, w terminie 45 dni od dnia zaistnienia przyczyny.
Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe
Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30
dni od dnia zaistnienia przesłanki bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji
umowy i obowiązku wykupienia niezrealizowanej dostawy oraz żądać kary umownej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu rozwiązania.
§ 13
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny wskazany w komparycji umowy oraz zobowiązuje się do każdorazowego
informowania Zamawiającego o utracie albo nabyciu tego statusu.
Zamawiający
oświadcza,
że
prowadzi
działalność
gospodarczą
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny wskazany w komparycji umowy.
§ 14
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia
jej zawarcia lub do wyczerpania limitu kwotowego przedmiotu umowy w zależności od tego, która
okoliczność wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
W przypadku nie wyczerpania limitu kwotowego przedmiotu umowy w terminie określonym w ust.1
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy.
§ 15
Zmiana postanowień umowy z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 8, § 5 ust. 7 i § 15 ust. 3, 4, 5 i 6
może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem treści § 15 ust. 3 i 4.
Przewiduje się możliwość zmian w treści umowy dotyczących:
a) logistyki dostaw wynikających ze zmian organizacyjnych Zamawiającego, w tym warunków i
terminów dostaw (miejsca, dni, godziny). Zmiany te nie wymagają formy aneksu i zostają
wprowadzone na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;
b) zmian przepisów prawnych, w szczególności zmian stawek VAT oraz związaną z tym zmianą
kwoty VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest
wejście w życie zmian przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których
jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
c) zmian maksymalnej wartości wynagrodzenia dokonanej stosownie do postanowień § 3 ust 5,
6, 7 i § 15 ust. 4 .
Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 14 ust. 2 nastąpi mająca wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości
wynagrodzenia o wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia wynikającą z wprowadzonej
zmiany. Wniosek ma zawierać uzasadnienie i wyliczenie zmiany kosztów realizacji zamówienia, z
których wynikać ma zasadność zmiany cen jednostkowych. W uzasadnieniu Wykonawca określa
zmianę stanowiącą przyczynę wzrostu kosztów wykonania zamówienia i przedstawia obliczenie
4

Zał.3 do SIWZ
wartości wzrostu kosztów wykonania zamówienia wynikające z zaistnienia zmiany. Zamawiający,
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy dotyczącego zmian cen
jednostkowych, ma prawo żądać od Wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub
zakwestionować zasadność przedstawionego obliczenia. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu
wobec otrzymanego wniosku lub wyjaśnień Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania
wniosku, następuje zmiana cen jednostkowych zgodnie z żądaniem Wykonawcy w 15 dniu od
daty otrzymania przez Zamawiającego stosownego wniosku, z zastrzeżeniem, iż jeśli
Zamawiający wystąpił o złożenie przez Wykonawcę wyjaśnień do przedstawionego wniosku
wówczas do zmiany cen jednostkowych dojdzie począwszy od 15 dnia po otrzymaniu przez
Zamawiającego wyjaśnień od Wykonawcy. Ceny jednostkowe zmienione znajdują zastosowanie
do dostaw wykonanych po dacie wejścia w życie zmiany zgodnie ze zdaniem poprzednim. W
stosunku do dostaw wykonanych przed datą zmiany cen jednostkowych zastosowanie znajdą
ceny w wysokości niezmienionej. W przypadku sprzeciwu ze strony Zamawiającego wobec
otrzymanego od Wykonawcy wniosku o zmianę cen jednostkowych lub wyjaśnień otrzymanych od
Wykonawcy, który to sprzeciw Zamawiający uzasadni poprzez wskazanie, iż nie zaszły zmiany o
których mowa powyżej lub że zmiany, które zaszły nie wpływają na koszty wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę, nie dochodzi do zmiany cen jednostkowych, a strony rozliczają się
nadal według cen jednostkowych wskazanych w umowie.
5. Zmiany stawki VAT oraz związane z tym zmiany kwoty VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy nie
wymagają formy aneksu.
6. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, nr konta
bankowego Wykonawcy, adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, a
także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcą lub odbioru przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany treści umowy i wymaga pisemnego powiadomienia.
§ 16
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w
drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo
sąd powszechny w Lublinie.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
*- niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. Zestawienie asortymentowe biletów komunikacji miejskiej do odsprzedaży.
2. Zestawienie asortymentowe biletów komunikacji miejskiej na potrzeby własne.
3. Kopia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o posiadaniu przez kontrahenta statusu
czynnego podatnika od towarów i usług albo oświadczenie kontrahenta o braku posiadania
przez kontrahenta statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
Wykonawca:

Zamawiający:
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Zał.3 do SIWZ
INFORMACJA:
1. 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, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz 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.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą
być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w
związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę
Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami
zatwierdzonymi
przez
Komisję
Europejską,
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online
Services Terms (OST).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na
podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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