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(Do każdego zadania zostanie  sporz ądzona odr ębna umowa) 
 

UMOWA nr  ………/CZ/2021 
zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi 
Spółk ą z ograniczon ą odpowiedzialno ścią z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 
Inowrocławskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000111252, z 
kapitałem zakładowym w wysokości 52.957.100,00 zł, posiadającą NIP: 554-031-40-41, 
REGON: 091605784, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym" reprezentowaną  przez: 

………………………………………… 

…………………………………………. 

a ...................................... z siedzibą w ....................... przy ul. .............., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez …………………….. pod nr KRS, z kapitałem 
zakładowym w wysokości............................., (do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) posiadającą/ym NIP: ………….., 
REGON: ……………. zwanym dalej w tekście „Wykonawc ą”  reprezentowanym przez : 

............................................ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego (sprawa 035/2021) została zawarta umowa następującej treści : 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ………………….. – 

ZADANIE …… - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, nieuszkodzony, dobrej jakości oraz musi 
być zgodny z obowiązującymi normami i opisem zawartym w załączniku nr 2 i 3 do umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

§ 2 
1. Wartość zamówienia  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, wynosi 

……………… zł (słownie: …………………. zł ……./100) + podatek VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

2. Cena zamówienia z nale żnym podatkiem VAT wynosi ………………. zł (słownie: 
………………………… zł ……/100). 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 

§ 3 
1. Termin realizacji umowy – dostawa jednorazowa do 14 dni od dnia podpisania um owy.  
2. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ze strony  Wykonawcy – 

nr fax …………….., e-mail: ………………., ze strony Zamawiającego – nr telefonu 
…………., nr fax ……………………., e-mail ………………………….. 

§ 4 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 
2. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ceną określoną w załączniku nr 2 do umowy.  
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnej 

faktury, po otrzymaniu przedmiotu umowy  
4. Faktura musi zawierać nr umowy, której dotyczy. 
5. Zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem platformy: https://efaktura.gov.pl/. 
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6. Zamawiający nie dopuszcza przesłania za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 
5 innych dokumentów dotyczących realizacji zamówienia. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawca ma prawo 
dochodzić odsetki w ustawowej wysokości. 

8. Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną, 
zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, na innych 
warunkach niż zostały określone w ust. 5 po uprzednim zawarciu w tej sprawie 
porozumienia.   

Wykonawca zagraniczny 
9. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej. 
10. W przypadku gdy faktura zostanie wystawiona w języku innym niż polski Wykonawca 

załączy do faktury tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski. Zamawiający nie 
ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu.  

11. W przypadku gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicami RP, przy przelewie 
zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi 
koszty banku zagranicznego.   

§ 5 
1. Dostawa przedmiotu umowy następuje na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego 

w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 278, w dni robocze w godzinach od 6.30 do 13.30. 
Zamawiający za dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, który jest 
ustawowo wolny od pracy. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia i odbioru dostarczonego przedmiotu umowy pod 
względem ilościowym i jakościowym w magazynie Zamawiającego przez upoważnionego 
pracownika. W przypadku ujawnionych wad lub braków Zamawiający ma prawo odrzucić 
wadliwą partię dostarczonego przedmiotu umowy. Wymiana towaru na wolny od wad lub 
uzupełnienie braków nastąpi w terminie 14 dni  roboczych  od odrzucenia wadliwej partii, 
na koszt Wykonawcy.  

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi za pokwitowaniem na druku WZ lub fakturze. Za 
uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy do magazynów Zamawiającego do momentu 
pokwitowania na druku WZ odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu deklaracje zgodności wraz z 
dostawą lub przesłać w dniu dostawy faksem a w ślad za tym drogą pocztową. 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu zamówienia i udziela 

Zamawiającemu  
Zadanie 1  -  24 miesi ęcznej gwarancji, 
Zadanie 2  -  36 miesi ęcznej gwarancji,  
jakości licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Gwarancja 
obejmuje dostarczenie rzeczy wolnej od wad (wymianę). 

2. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt Wykonawcy i jego 
transportem w terminie 14 dni  licząc od dnia otrzymania w formie pisemnej lub faksem 
zawiadomienia o ujawnieniu wady. 

3. Niedostarczenie towaru wolnego od wad w terminie 7 dni po upływie wyznaczonego terminu 
na rozpatrzenie gwarancji zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury korygującej. 

4. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia 
wykonania ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę celem ustalenia zasadności 
zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy ponosi strona dla której jest ona niekorzystna. W 
przypadku, gdy ekspertyza będzie niekorzystna dla Wykonawcy jest on zobowiązany do 
załatwienia reklamacji w terminie 14 dni roboczych  od dnia otrzymania ekspertyzy. 

§ 7 
1. Wykonawca płaci Zamawiaj ącemu kary umowne : 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 
2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
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2) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu 
umowy określonego w § 3 ust. 1, 

3) w wysokości 1%  wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, w którym podczas odbioru 
ujawniły się braki, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie brakującego przedmiotu 
umowy liczonego od upływu terminu określonego w § 5 ust. 2, 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji 
liczonych od upływu terminów określonych w § 6 ust 2 i 4, w wysokości 1%  
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy podlegający reklamacji za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiaj ący płaci Wykonawcy kar ę umown ą w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 2 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę 
od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyjątkiem 
odstąpienia z przyczyn określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
11 września 2019 r. (Dz.U. 2019.2019 ze zm.). 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości brutto 
umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  

§ 8 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w drodze podpisanego 

przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności.  
2. Niedopuszczalne są istotne zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 9 
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w razie: 
a) nie rozpoczęcia wykonania umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny 

oraz nie kontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego, o jakim mowa w ust. 4 
zdanie 1, 

b) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1) przez Wykonawcę i 
opóźnienie to trwa dłużej niż 5 dni, 

c) dostarczenie towaru niezgodnego z warunkami umowy pomimo wymiany 
reklamacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 i 4. 

2. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie otwarcia 
likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku. Odstąpienie następuje po powzięciu 
wiadomości o powyższych okolicznościach w terminie 7 dni od daty doręczenia drugiej 
stronie zawiadomienia o odstąpieniu. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo 
odstąpienia od umowy zastrzeżone w ust. 1 lit. a, b, c oraz ust. 2 może być wykonane w 
ciągu miesiąca od bezskutecznego upływu terminu, o jakim mowa w ust. 4 zdanie 1, 
względnie od powzięcia wiadomości, o jakiej mowa w  ust. 2 zdanie 1. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a, b i c Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez 
Wykonawcę. Niezastosowanie się do wezwania przez Wykonawcę spowoduje odstąpienie 
Zamawiającego od umowy po upływie wyznaczonego terminu oraz naliczenie kar 
umownych, o których mowa w § 7 ust.1.  

§ 10 
1. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane przez Strony w związku 

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawnione 
osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym 
zakresie zgody drugiej strony. 

2. Każda ze Stron umowy wykona obowiązki informacyjne, określone przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE w takim zakresie, w jakim jest do tego zobowiązana. 

3. Klauzule informacyjne dotyczące realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przez 
Zamawiającego i Wykonawcę określają załączniki nr 4 i 5  do umowy. 

4. Wykonawca oraz Zamawiający oświadczają, że spełnią obowiązek informacyjny, o którym 
mowa w ust.2. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
przepisy następujących aktów prawnych: 
1) ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U.  2019.2019 ze zm.) 
2) ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. 2020.1740) 

§ 11 
Spory mogące wyniknąć ze stosunku umownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego Sądu Gospodarczego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY :                  WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy 
Nr…………z  dnia …………. 

 

Specyfikacja techniczna: 

Zadanie 1 

1. Łapka Ł-2 : gatunek stali St42P, waga ok. 0,635 kg, wymiary: długość 65±2,0 mm, 
szerokość całkowita 70±1,0 mm, otwór ø 25±0,5 mm 

2. Łubek Ł-49 : kolejowy, gatunek stali St50P, waga ok. 9,2 kg, wymiary: długość 
580±3,0 mm, szerokość 93,7 mm, 4 otwory ø 27±1,0 mm 

3. Nakrętka M22x26x39: sześciokątna, do śruby stopowej, gatunek stali C45E, kl. 5, 
waga ok. 0,188 kg 

4. Nakrętka M-24: kołnierzowa, do śruby łubkowej, gatunek stali C45E, waga ok. 0,188 
kg 

5. Pierścień sprężysty Z-2: ø 25, dwuzwojowy, gatunek stali 40S2, waga ok. 0,09 kg, 
twardość (HRC) 45÷48, strzałka ugięcia 0,94÷1,18 

8. Podkładka Pm-49: gatunek stali St42P, waga ok. 8,72 kg, wymiary: długość 345±2,0 
mm, szerokość 160±3,0 mm, 4 otwory ø 26±0,5 mm 

9. Podkładka PT-180: stalowa, żebrowa, gatunek stali S275JR+AR, waga ok. 7,48 kg, 
wymiary: długość 400±2,0 mm, szerokość 140±3,0 mm, 6 otworów ø 26±0,5 mm 

10. Śruba M24x150: łubkowa, gatunek stali C45, kl. 6.6, waga ok. 0,739 kg, twardość 
(HRB) 91÷93, wytrzymałość na rozciąganie 659÷690 Mpa 

11. Śruba M22x65: stopowa, gatunek stali C20C, kl. 4.6, 5.6, waga ok. 0,31 kg 
12. Wkręt ø 24x135: kolejowy, gatunek stali C20C, łeb prostokątny, klasa 4.6 5.6, waga 

ok. 0,475 kg 
 

Zadanie 2 

1. Podkłady typ IIB długości 2000 mm o przekroju 240x150 mm 
Tolerancja wymiarów: długość ± 30 mm, szerokość + 10/- 3 mm, wysokość + 10/- 3 
mm  
Materiał: drewno sosnowe 
Środek ochrony: olej kreozotowy – gatunek B 
Klasa wnikania: NP5 
Retencja oleju: 100 kg/m3  

Klasa zagrożenia: 4 
2. Podrozjazdnice typ IB 

Tolerancja wymiarów: długość ± 30 mm, szerokość + 10/- 3 mm, wysokość + 10/- 3 
mm  
Materiał: drewno sosnowe 
Środek ochrony: olej kreozotowy – gatunek B 
Klasa wnikania: NP5 
Retencja oleju: 100 kg/m3  

Klasa zagrożenia: 4 
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Załącznik nr 4 do umowy 
Nr…………z  dnia …………. 

 
Klauzula informacyjna dla Wykonawcy 

 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości oraz zobowiązuje się do realizacji względem osób przez 
siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), a także go reprezentujących, 
których dane osobowe ujawniono Zamawiającemu w celu realizacji niniejszej Umowy, obowiązku 
informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia  
nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady 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, w imieniu Zamawiającego, w terminie 
wskazanym w tym przepisie, o następującej treści: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Miejskie Zakłady 

Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Inowrocławskiej 11, NIP:554-031-
40-41, REGON: 091605784, e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl. 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez e-mail iod@mzk.bydgoszcz.pl lub listownie na adres Administratora, w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez  Wykonawcę, którego 
Pani/Pan reprezentuje lub pozyskane przez Administratora z rejestrów publicznych (KRS, 
CEIDG).  

4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje imię,   
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, (  
inne ) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1) zawarcia i wykonania umowy; podstawą prawną przetwarzania jest ich niezbędność do 

zawarcia i wykonania umowy, której stroną są Zamawiający  
i Wykonawca (art.6 ust.1. lit. b  RODO), 

2) realizacji uzasadnionego  interesu Wykonawcy oraz  Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), polegającego na umożliwieniu  sprawnej bieżącej realizacji umowy,  

3) spełnienia przez Wykonawcę obowiązków prawnych, w celach księgowych  
i podatkowych, rozpatrzenia reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej (art.6 ust.1 
lit. c RODO), 

4) ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń (art.6 ust.1 lit. f RODO). 
6. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  jak również podmiotom 
współpracującym w procesie realizacji umowy,  w tym w szczególności podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne  
i serwisowe oraz kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, 
bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania 
umowy, a następnie przez kolejnych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, 
w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub 
do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać 
wydłużony o okresy wynikające  
z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w 
celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. 

8. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,  
2) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,  
3) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,  
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 

1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO, 
6) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
9. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą profilowane.  
 
 



035/2021 

Załącznik nr 5 do umowy  
Nr ……………z dnia …………. 

 
Klauzula informacyjna dla Zamawiaj ącego 

 
Zamawiający zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie 
od podstawy prawnej zatrudnienia) oraz go reprezentujących, których dane osobowe ujawniono 
Wykonawcy w celu realizacji niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 
Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady 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, w imieniu Wykonawcy, w terminie wskazanym w tym przepisie, o 
następującej treści: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wykonawca.…………… 
2. Jeśli Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować 

poprzez e-mail ………….. lub listownie na adres Administratora  
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione  Administratorowi przez Zamawiającego  lub 
pozyskane przez niego z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).   

4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię, 
nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz miejsce zatrudnienia  
i zajmowane stanowisko. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1) zawarcia i wykonania umowy; podstawą prawną przetwarzania jest ich  niezbędność do 

zawarcia i wykonania umowy, której stroną są Zamawiający  
i Wykonawca (art.6 ust.1. lit. b RODO), 

2) realizacji uzasadnionego  interesu Wykonawcy oraz  Zamawiającego  (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), polegającego na umożliwieniu  sprawnej   bieżącej realizacji umowy,  

3) spełnienia przez Wykonawcę obowiązków prawnych, w celach   księgowych i 
podatkowych, rozpatrzenia reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej (art.6   ust.1 lit. 
c RODO), 
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art.6 ust.1 lit. f RODO). 

6. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich 
uzyskania na podstawie przepisów prawa,  jak również podmiotom współpracującym w 
procesie realizacji umowy, w tym w szczególności świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi 
takie, jak: informatyczne i serwisowe oraz kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i 
firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym, firmom 
kurierskim. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania 
umowy, a następnie przez kolejnych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, 
w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub 
do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać 
wydłużony  
o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub 
osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.  

8. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, 
2) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 
3) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6    ust. 1 

lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO, 
6) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, 
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą profilowane.  

 


