UMOWA – WZÓR
zawarta w dniu …………… 2020 r. we Wrocławiu pomiędzy:
„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS
0000353252;
wysokość
kapitału
zakładowego:
267 300 000 zł, Regon: 021173201, NIP: 897-17-59-068,
reprezentowaną przez:
Łukasza Dudkowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………
z siedzibą: …………………………………………, zarejestrowanym w ……………........................... pod
numerem …………………………………….., Regon: ………………., NIP: ……………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”
DEFINICJE
§1
Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1) „Dzień” – oznacza: dni kalendarzowe;
2) „Dzień roboczy” – oznacza: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
3) „Przedmiot umowy” – oznacza: dostawę subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na
system telefonii VoIP Innovaphone;
4) „Subskrypcja” – oznacza: potwierdzenie producenta Urządzeń o objęciu Zamawiającego
wsparciem serwisowym.
PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia obejmującego:
dostawę subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na system telefonii VoIP
Innovaphone.
2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy został wskazany w załączniku nr 1 do umowy.
3. Okres obowiązywania każdej Subskrypcji: 12 miesięcy począwszy od dnia 31.12.2020 r.
4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży
producenta oraz, że w momencie uruchomienia usług Zamawiający otrzymuje uprawnienia do
korzystania z uruchomionych Subskrypcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
legalności pochodzenia oraz warunków Subskrypcji i wsparcia serwisowego bezpośrednio
u producenta.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Subskrypcje mogą być wykorzystywane przez
użytkowników komercyjnych.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także osobami
zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy oraz posiada techniczne możliwości wykonania
Przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot umowy siłami własnymi / przy udziale
podwykonawców (wskazanych w załączniku nr 3 do umowy). W przypadku korzystania
z podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub
zaniedbania samego Wykonawcy*.
* postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu umowy zostaną uściślone w momencie zawierania
umowy z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie.
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WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
§3
Wykonanie Przedmiotu umowy podlega odbiorowi przez Zamawiającego.
Wykonawca w terminie wskazanym w § 5 winien dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie
producenta urządzeń o objęciu Zamawiającego wsparciem serwisowym na okres wskazany w § 2
ust. 3 umowy.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie potwierdzenia, o którym mowa jest w ust. 2 niniejszego
paragrafu umowy drogą elektroniczną jednocześnie na oba adresy elektroniczne wskazane
w § 7 ust. 3 umowy.
Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru
Subskrypcji podpisany przez przedstawicieli obu Stron.
Zamawiający przystąpi do wykonywania czynności odbiorowych w terminie do 3 (trzech) dni
roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa jest w ust. 2 niniejszego paragrafu
umowy.
Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady rozumiane w szczególności jako:
1) braki ilościowe w dostawie, tj. nieobjęcie Zamawiającego pełnym zakresem lub okresem
Subskrypcji,
2) brak widocznego wsparcia producenta na koncie Zamawiającego,
3) pochodzenie Subskrypcji z nieautoryzowanego kanału sprzedaży,
Zamawiający sporządzi Protokół usterek.
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad (zawartych w
Protokole usterek) w terminie uzgodnionym przez Strony (nie dłuższym jednak niż 1 (jeden) tydzień)
z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy
niezależnie od istotności wad lub zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, Protokół odbioru Subskrypcji zostanie
sporządzony po usunięciu wad wskazanych w Protokole usterek.

INNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON
§4
1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:
1) do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami umownymi, a
także obowiązującymi przepisami prawa,
2) realizując Przedmiot umowy (w tym wystawiając faktury lub inne dokumenty związane
z realizacją Przedmiotu umowy) stosować nazewnictwo wedle nomenklatury Zamawiającego
określonej postanowieniami niniejszej umowy,
3) celem niedopuszczenia do opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy do niezwłocznego
sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo
dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie.
Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których
Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dokonywania odbioru na zasadach i warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,
2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie.
SZCZEGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§ 4a
Wykonawca zapewnia, że w wyniku realizacji Przedmiotu umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób
trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich
objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony
Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich
zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§5
Dostawa Przedmiotu umowy poświadczona przedłożeniem Zamawiającemu potwierdzenia wskazanego
w § 3 ust. 2 umowy winna zostać zrealizowana w terminie: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
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WYNAGRODZENIE
§6
Z tytułu wykonania Przedmiotu umowy wskazanego w § 1 umowy Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie:
brutto: ………… (słownie: ……………………… złotych …/100),
w tym netto: ………… (słownie: ……………………… złotych …/100),
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia
umowy podatek VAT wynosi …. %, czyli ………… (słownie: ……………………… złotych …/100).
W wynagrodzeniu ryczałtowym mieści się całkowity koszt wykonania Przedmiotu umowy i nie
przewiduje się żadnych dodatkowych płatności.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem, z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze i umieszczone w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi fakturę na: „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13,
50 – 117 Wrocław” i doręczy do siedziby Zamawiającego: ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław.
Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił Protokół odbioru Subskrypcji wskazany
w § 3 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 umowy.
Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 897-17-59-068.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP …………………..
Wykonawcy bez wezwania przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę za
okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli Wykonawca spełnił
swoje świadczenie niepieniężne i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY STRONAMI
§7
Obie Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg wykonania
Przedmiotu umowy i właściwy przepływ materiałów i informacji między Stronami,
w szczególności do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania zgłoszeń, poprawek,
dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów.
Wykonawca wyznacza na koordynatora niniejszej umowy:
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail

3.

Zamawiający wyznacza na koordynatorów niniejszej umowy :
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
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Każda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujących ją koordynatorów o których mowa
w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony. W przypadku nie powiadomienia Strony o zaistniałej zmianie, dane ostatniego koordynatora
traktuje się jako obowiązujące. Zmiana koordynatora nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§8
Do wymiany prowadzonej pomiędzy sobą korespondencji Strony zastrzegają priorytet drogi
elektronicznej, z zastrzeżeniem posługiwania się adresami mailowymi podanymi poniżej:
1) adres elektroniczny Wykonawcy: równolegle adresy wskazane w § 7 ust. 2 umowy,
2) adres elektroniczny Zamawiającego: równolegle adresy wskazane w § 7 ust. 3 umowy.
Jeśli Strony zmienią adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i nie poinformują o tym
siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oświadczenia jednej Strony kierowane na
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ostatni pisemnie podany przez drugą Stronę adres traktuje się jako doręczone. Zmiana adresów nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiędzy Stronami umowy będzie kierowana na
adresy Stron, wymienione poniżej:
1) dla Wykonawcy:
Adres
2)
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Fax
dla Zamawiającego:
Adres

ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław

Fax

(71) 73 59 300

Zmiana adresów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga sporządzenia
pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
KARY UMOWNE
§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Przedmiotu umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu Przedmiotu umowy – w wysokości 1 %
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki
w stosunku do terminu ustalonego w § 5 umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru Przedmiotu umowy –
w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 7 umowy,
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w
wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Wykonawcy przysługiwać będą od Zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego (z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 umowy) w wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Maksymalna wysokość każdej z wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 kar umownych nie może przekroczyć
kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych – do rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z
powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub
odstąpienia od niej.
Zamawiający informuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej wystawiając stosowną notę
księgową.
Kara umowna płatna jest w terminie 3 dni od daty doręczenia noty księgowej.
Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga
odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne).
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 10
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2
niniejszego paragrafu Umowy.
Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana koordynatorów wskazanych w § 7 Umowy,
2) zmiana danych adresowych stron Umowy zawartych w § 8 Umowy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy nie wymaga
sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w przypadkach, gdy Wykonawca:
1) narusza postanowienia niniejszej Umowy,
2) nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających,
3) realizuje Umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia wyznaczając mu
dodatkowy, odpowiedni termin. Wezwanie do usunięcia naruszenia może nastąpić w terminie do 30
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających
Odstąpienie.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostanie mu
wypłacone wynagrodzenie jedynie za tą część Umowy, która została zrealizowana należycie do dnia
odstąpienia. Wynagrodzenie to zostanie ustalone w oparciu o protokół określający zakres
zrealizowanych czynności Wykonawcy, których wykonanie zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Informacje i materiały uzyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy traktowane są, jako
tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późniejszymi zmianami). Udostępnienie ich
podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją Umowy może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji
dochodzenia praw związanych z realizacją Umowy lub w przypadku uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).
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§ 13
Ochrona danych osobowych
Strony zobowiązują się do ochrony przekazanych w ramach wykonywania Umowy danych
osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących Stronę oraz
osób kontaktowych lub innych osób wykonujących w imieniu Strony czynności w zawiązku z
zawarciem lub wykonywaniem Umowy w następującym zakresie:
i imię i nazwisko,
ii pełniona funkcja,
iii adres e-mail,
iv numer telefonu.
Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową oraz
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
Wykonawca zobowiązuje się udzielić informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego wobec osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy
(w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w ramach realizacji przez nią obowiązku informacyjnego wobec tych osób), w tym
poinformować je o udostępnieniu ich danych Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej,
przedstawiając tym osobom oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Umowy.
§14
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843 z późniejszymi zmianami na
podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami).
Sporne kwestie powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony będą się starały rozwiązać
polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy/
Umowę sporządzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi.* (*w zależności od wyboru Stron).

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 -

Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy

2.

Załącznik nr 2 -

Obowiązek
Wykonawcę

3.

Załącznik nr 3 -

Lista podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY:

informacyjny

Zamawiającego

realizowany

przez

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Dostawa 12 miesięcznych subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na system telefonii VoIP
Innovaphone obejmujące pomoc techniczną dostępną w dni robocze.
Termin uruchomienia subskrypcji: od dnia 31.12.2020r.
P/N

Opis

Ilość

02-00023-002

Innovaphone Software Service SSC dla systemu telefonii VoIP

115113
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Załącznik nr 2 do umowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZAMAWIAJĄCEGO
REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej „RODO”),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław
(dalej: „Administrator”), telefon: 71 7359301, adres e-mail: biuro@nszw.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez
Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail:
iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
i
imię i nazwisko,
ii
pełniona funkcja,
iii
adres e-mail,
iv
numer telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę, którym jest
…………………………………….
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w celu:
1) realizacji umowy zawartej między Administratorem a Wykonawcą, której przedmiotem jest
„Dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na system telefonii VoIP
Innovaphone”,
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy wskazanej
powyżej lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą umową.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów księgowo-rachunkowych i podatkowych lub
innych przepisów, które mają zastosowanie w związku z przedmiotem lub innymi postanowieniami
zawartej z Wykonawcą umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) pracownicy i współpracownicy Administratora,
2) podmioty
świadczące na
rzecz
Administratora
usługi
doradcze
związane
z działalnością Administratora,
3) podmioty świadczące usługi związane z obsługą urządzeń lub systemów informatycznych
niezbędnych do kontaktu z Panią/Panem oraz służące do przetwarzania dokumentów
związanych z realizacją umowy z Wykonawcą lub inne podmioty, które będą wykonywały
usługi niezbędne do realizacji umowy lub związane z jej obsługą.
8. Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do ich
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy zawartej z Wykonawcą lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą umową.
10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w rozumieniu art. 22 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO,
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3) usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e) RODO, to
znaczy w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych
osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane te muszą
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na
swoją szczególną sytuację – w stosunku do celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej
na podstawie art. 21 RODO, przy czym Administrator ma prawo kontynuować przetwarzanie tych
danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli ważne prawnie
uzasadnione interesy Administratora okażą się nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności związanych z tą szczególną sytuacją,
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
14. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO,
2) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
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