UMOWA

Nr ............. /

/2019

/ WZÓR UMOWY /

zawarta w dniu ...................2019 r. pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu działającym w formie Samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Opolu, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem:
0000014443, NIP: 7542563619, REGON: 530512391, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Generalnego

- Pana Dariusza Maderę

a firmą
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
zwaną
dalej
„Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1………………………………………………………………………………………………..
w wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ............... /2019 toczącego się w trybie zapytania
ofertowego nie przekraczającego kwoty 30 000 euro, pn.: „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie
1 szt. Myjki / Dezynfektora Clinox 3A Total oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi”,
dokonano przez Zamawiającego na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. zapytaniu
ofertowym, Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. Myjki /
Dezynfektora Clinox 3A Total oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi, na warunkach
określonych w ofercie oraz w niniejszej Umowie.
2. Szczegółowy zakres, terminy i warunki dostaw oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji
przedmiotu umowy zawarte w umowie i załączniku nr 1.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do
należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a/ asortyment objęty umową jest nowy oraz posiada świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu,
b/ asortyment stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony
żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczenia,
5. Wykonawca gwarantuje jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami. Wykonawca
wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych
i jakościowych dostarczonego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów
potwierdzających treść oświadczenia dołączonego do oferty, że oferowany przedmiot zamówienia
posiada deklarację zgodności CE i jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku, z dokładnym
oznaczeniem, której pozycji dotyczy.
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§ 2 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Towar dostarczony będzie w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe warunki
transportu i przechowania, posiadających informację, w języku polskim, które posiada oznaczenie CE
(o ile jest wymagane) oraz datę ważności i oznaczenia dotyczące sterylności wymagane przepisami
prawa (jeżeli wymagają tego przepisy prawa). Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub
w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
2.Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność
do wyznaczonego miejsca tj. do siedziby Zamawiającego – Oddział Kardiochirurgii w dni robocze
w godz. od 7.30-14.00. Koszty wykonania Przedmiotu Umowy i ubezpieczenia Przedmiotu Umowy do
sumy ubezpieczenia o wartości Przedmiotu Umowy do czasu wydania Zamawiającemu Przedmiotu
Umowy pokrywa w całości Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia
Zamawiającemu Przedmiotu Umowy drogą telefoniczną pod numer telefonu Zamawiającego:
/77/ 4520 430
4. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za
pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z
wniesieniem.
5. Wykonawca zabezpieczy Przedmiot Umowy przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w tym
przed działaniem czynników atmosferycznych, do chwili jego wydania Zamawiającemu,
a w szczególności opakuje Przedmiot Umowy i opatrzy to opakowanie następującymi znakami
i informacjami;
a) nazwa Producenta i podmiotu wprowadzającego towar stanowiący Przedmiotu Umowy do obrotu,
nazwa i dane Wykonawcy, miejsce wysyłki;
b) miejsce przeznaczenia tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Opolu, 45-401 Opole, al. W. Witosa 26, Oddział Kardiochirurgii
c) numer umowy;
d) data wysyłki;
e) oznaczenie wysyłanego towaru.
6. Wykonawca dołączy do wysyłki gwarancję, specyfikację, fakturę oraz instrukcję użytkowania,
a także instrukcję składowania i przechowywania, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
7. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy po stronie Zamawiającego: Pan Marcin Bienias
8.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez
zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne działania.

§ 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do 3 tygodnie od daty zawarcia umowy .
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§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie wyniesie
………………………….złotych netto, słownie: ……………………………………………………….
………………………….podatek VAT, słownie: ……………………………………………………….
………………………….złotych brutto, słownie: …………………………………………………..
2. Całkowite wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym:
koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe
czynniki cenotwórcze, rozpatrzenie reklamacji i usuwanie wad oraz podatek VAT.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w ust. 1 z tytułu zrealizowanej dostawy nastąpi na podstawie faktury, którą objęta
będzie dostawa oraz protokołu odbioru.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest
potwierdzenie zgodności dostawy z zamówieniem przez Zamawiającego potwierdzonym w protokole
odbiorczym.
5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego .
7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5 REKLAMACJE, GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej
staranności.
2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy
Zamawiający powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż
w terminie do 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej
wady lub nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
4. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie
krótszej niż gwarancja lub termin ważności określony przez producenta, nie mniej niż 24 miesięcy.
5. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o
czas obejmujący konieczne czynności Wykonawcy związane z ujawnieniem się wad powstałych na
skutek wadliwego wykonania umowy.
6. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty
ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt
zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50.000 złotych.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie
powyższego ubezpieczenia przy podpisaniu umowy
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§ 6 KARY UMOWNE
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie
towaru niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego
w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w tym również za opóźnienie w zakresie terminów
wynikających z gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
d) za naruszenie ustalonego niniejszą umową i załącznikami do niej obowiązku Wykonawcy
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku
wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa
w § 4 ust. 1, umowy.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
3. Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Zamawiającego noty obciążeniowej
w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej
realizację,
b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym
celu 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od
umowy,
c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się
nieprawdziwe,
d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do
30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem
uzasadnienia.
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§ 8 ZMIANY UMOWY
1. Możliwe zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy oraz określenie warunków takiej zmiany.
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub
upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja
o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić:
a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych,
liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i
istoty umowy,
b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do
zmiany przedmiotu zamówienia,
c) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru
sprawiedliwości, które uniemożliwiają stronom zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań
umownych,
4. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy (Zamawiający i
Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest
konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
5. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie
trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda
Zamawiającego.
6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności.
§ 9 DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
1.W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postarają się załatwić go polubownie.
2.Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia,
właściwy dla Zamawiającego.

spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez Sąd

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być
przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1. Opis przedmiotu Zamówienia

Wymagania Techniczne

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

22
23

Producent/kraj
model / typ
rok PRODUKCJ - załączyć folder

Opróżnianie, mycie i dezynfekcja kaczek,
basenów i innych utensyliów
Ładowana od góry
Pochylna komora ułatwiająca załadunek
Automatyczne suszenie
Czas pełnego procesu mycia i dezynfekcji
nie dłuższy niż 10 minut
W czasie każdego procesu dezynfekowane są
również komora, orurowanie, dysze oraz
inne elementy myjni
Wyposażona w przycisk nożny do otwierania
i zamykania pokrywy
Start programu poprzez naciśnięcie
przycisku nożnego
Myjka powinna posiadać program
sporobójczy
Pojemność minimum 1standardowy basen z
pokrywą + 2 kaczki
Obudowa wykonana z stali nierdzewnej
łatwa w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
Obudowa myjni posiadająca izolację
termiczną i akustyczną
Komora wykonana ze stali nierdzewnej
Wygodna w obsłudze i manipulowaniu
obrabianymi artykułami tak aby uniknąć
zabrudzenia czystych rąk
Opróżnianie pojemników, basenów, kaczek
itp. musi zachodzić po całkowitym
zamknięciu pokrywy
Możliwość wykorzystania myjki jako zlew
Końcowy efekt mycia musi być zachowany
bez względu na ciśnienie wody zasilającej
Po zakończeniu procesu mycia/dezynfekcji
pokrywa uchyla się automatycznie na
wysokość minimum 10 cm.
Podłączenia środków myjących i
dezynfekcyjnych
Miejsce na detergenty wewnątrz urządzenia

Wartość
wymagana

Wartość
oferowana/podać
zakres/opisać/wskazać
nr strony w ofercie z
potwierdzeniem
parametru

podać
podać
podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
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24

25
26
27
28
19
30
31
32
33
34
35
36

Wymiary:
Wysokość w granicach 900 mm – 1100 mm
Szerokość w granicach 550 mm – 650 mm
Głębokość w granicach 600 mm – 700 mm
Myjka wyposażona w wbudowaną
wytwornicę pary
Zasilanie zimną i ciepła wodą ¾" lub ½"
Odpływ kanalizacyjny 100/110 mm ścienny
na wysokości 500mm
Montaż urządzenia przez sprzedającego
Certyfikat CE
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Podłączenie urządzenia kablem zasilającym
z wtyczką 3P +N + PE 16A
Niewielkie zużycie energii elektrycznej na
proces
Niewielkie zużycie wody na każdy proces
Panel sterujący łatwy w obsłudze
Poziom hałasu zgodny z normą EN ISO
3747:2000 53DB (A)
Wykaz środków dezynfekcyjnych.

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Wyposażenie dodatkowe
37
38
39
40

Basen z tworzywa sztucznego z pokrywą
szt. 10
Środek Clineur (Detergent + Odkamieniacz
+ Środek zwilżający) szt. 6
Detergent Sporobujczy Sporicide szt. 3
Wielofunkcyjny uchwyt (np. na wiadra)
szt. 1

Tak
Tak
Tak
Tak

Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu

Warunki wymagane

1

Okres pełnej /w cenie zawartej umowy/
gwarancji (gwarancja liczona od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego).

24 miesiące

2

Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w
zakresie obsługi technicznej urządzeń przez
przedstawiciela wykonawcy w uzgodnionym z
zamawiającym terminie

Tak

3

Wymiana elementu/ podzespołu na nowy

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego
odbioru

4

Wymiana elementu/ podzespołu na nowy

W przypadku braku możliwości naprawy
elementu / podzespołu

7

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego
elementu/ podzespołu

5

Wymiana urządzenia na nowy

6

Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ Gwarancja na wymieniony element/podzespół na
okres , na jaki gwarancji udzieli producent
podzespołu na nowy
wymienionego elementu/podzespołu albo do
upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w
zależności który termin upłynie później.

7

Sposób zgłaszania awarii

Możliwość kontaktu telefonicznego .................

8

Czas reakcji na zgłoszenie awarii- przyjazd
serwisanta do Zamawiającego

Max. 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia

9

Miejsce wykonania naprawy

U Zamawiającego

10

Maksymalny czas naprawy w przypadku nie
wymagającym sprowadzenia części z zagranicy

48 godziny

11

Maksymalny czas naprawy w przypadku
konieczności sprowadzenia części z zagranicy”

5 dni

12

Przy naprawie powyżej 48 godzin wymaga się
wstawienia urządzenia zamiennego na czas
naprawy.

Tak

13

Przedłużenie gwarancji o czas wyłączenia z
eksploatacji

Po max. 5 dniach

14

W okresie gwarancji w przypadku konieczności
dokonywania naprawy autoryzowanym serwisie
Wykonawcy

Koszt transportu do i z siedziby serwisu oraz
ubezpieczenie pokrywa Wykonawca

15

Zagwarantowanie dostępności części zamiennych

Przez okres min. 10 lat

16

Przeglądy techniczne w okresie gwarancji
wykonywane będą zgodnie z zaleceniami
eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem
sprzętu i wymianą części w cenie dostawy

Minimum raz w roku.

17

Wykonanie przeglądu technicznego na dwa
tygodnie przed końcem gwarancji w cenie
dostawy

tak

18

Dwa darmowe przeglądy w okresie gwarancji

tak
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Inne istotne informacje:
18

Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego
serwisu Wykonawcy (adres, telefon, faks)

19

Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego
serwisu Wykonawcy (adres, telefon, faks)

Podać:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

KLAUZULA INFORMACYJNA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OPOLU
Szanowna Pani/Panie , niniejszym informujemy Cię,
że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
1. Administrator danych osobowych
My, Uniwersytecki Szpital Kliniczny z siedzibą w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45 – 401 Opole, jesteśmy
Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich
praw pisząc na adres e-mail: iod@wcm.opole.pl; telefon: 77 45 20 796 lub pisząc na
adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego TLZ/395/2018
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych
celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisem prawa.
7. Twoje prawa
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia swoich danych);
c) ograniczenia przetwarzania danych zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowani
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych
Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania.
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