
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

PROJEKT POSTANOWIEŃ UMOWY  

NR …..….. 

 

zawartej w dniu …………………….2023 r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-

481, REGON: 015259640, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta  m. st. Warszawy z dnia 

………………………………….. przez p. ………………………………..………… - Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów 

Oświaty-Ochota m. st. Warszawy, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………….. z siedzibą w  …………..…………………….., przy ul. ……………………………………… 

(…-…..    …………………………………….) NIP ……………………………REGON ……………………, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS ……………………….…………………… prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez: 

………………………………………………….……………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” 

Umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

130 000,00 zł netto, niepodlegającego przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przeprowadzonego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -

Ochota m.st. Warszawy dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Ochota oraz DBFO-Ochota m.st Warszawy 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji sukcesywnych dostaw (sprzedaży) papieru 

kserograficznego na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy oraz placówek 

oświatowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, zgodnie z formularzem oferty .  

2. Dostarczony papier kserograficzny musi spełniać parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany proporcji ilościowych poszczególnego asortymentu podanego w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Dostawy będą realizowane w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do dnia, w którym 

Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, w zależności od tego, które ze 

zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

 

§ 2. 

Wartość umowy i wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

obliczone jako iloczyn cen określonych w formularzu oferty w stosunku do  ilości poszczególnych produktów 

objętych każdorazową dostawą.  



 

 
 
2. Maksymalna wartość umowy wynosi: ……………………. (słownie: ………..… ) złotych brutto.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cenę produktów wraz z podatkiem VAT oraz wszystkie koszty 

związane z dostawą zamówionych produktów do jednostek Zamawiającego tj. m.in. koszty transportu, 

rozładunku, wniesienia produktów do siedziby jednostek Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez 

przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Zamawiający rozliczy wynagrodzenie Wykonawcy według cen określonych w formularzu oferty. Wykonawca 

gwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w formularzu oferty, przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

5. Ilości produktów, podanych w formularzu ofert są ilościami szacunkowymi, jakie Zamawiający planuje 

zrealizować w okresie obowiązywania umowy.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach zawartej umowy, 

zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

§ 3. 

Warunki dostawy i odbioru 

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień częściowych składanych e-mailem, przez 

przedstawiciela  Zamawiającego (wytypowany pracownik placówki).  

2. Zgodnie z formularzem oferty,  dostawy zamówień częściowych realizowane będą w ciągu maksymalnie 2 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00.  

3. Zlecenie złożone po godzinie 14:00 uważane jest za złożone następnego dnia roboczego. 

4. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 

6. Dostawa obejmuje transport, wyładunek oraz wniesienie produktów objętych zamówieniem do siedziby 

właściwej jednostki, do miejsca wskazanego przez jej pracownika. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia produktów objętych dostawą przed 

uszkodzeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami mogącymi powstać podczas ich transportu. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych produktów w tym w szczególności za wady 

powstałe w czasie transportu takie jak uszkodzenia i zanieczyszczenia. 

9. Odbiór dostarczonych produktów będzie polegał na sprawdzeniu przez pracownika jednostki: 

1) zgodności produktów z przedmiotem umowy; 

2) zgodności rodzaju i ilości produktów ze zleceniem, o którym mowa w ust. 1; 

3) braku wad. 

10. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 

podstawie protokołu odbioru – wg wzoru z załącznika nr 2 do umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Zamawiającemu w formie e-mailowej raportu z realizacji 

dostaw za okres dwóch miesięcy, najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącach, którego raport 

dotyczy. 

 



 

 
 
 

§ 4. 

Warunki płatności 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie zrealizowanie dostawy pod wskazany adres na terenie dzielnicy 

Ochota oraz odbiór dostarczonego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, przez upoważnionego pracownika 

jednostki oświatowej (wytypowany pracownik placówki).  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za poszczególne dostawy, w terminie 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  i protokołu odbioru, przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.  

3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Faktury  będą wystawiane na: 

Nabywca/Podatnik:  

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 

Odbiorca/Płatnik:  

właściwe jednostki, zgodnie z danymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie płatne w częściach, na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur, dostarczanych na adresy e-mail jednostek, w terminie 2 dni od dnia 

dostawy produktów.  

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest 1 czynnym podatnikiem podatku VAT.  

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana. 

Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna być doręczona pod adres odbiorcy wskazanego w ust. 5. W 

przypadku doręczenia faktury niezgodnie z zapisami  zdania poprzedzającego, za datę skutecznego doręczenia 

faktury, Strony uznawać będą datę jej wpływu do odbiorcy wskazanego w ust. 5 umowy.  

9. Zamawiający oświadcza, iż dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

10. W przypadku wskazania na fakturze, rachunku bankowego, na który nie będzie możliwe dokonanie 

płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, termin zapłaty rozpoczyna bieg z terminem 

wskazania numeru rachunku, na który będzie możliwa płatność z zastosowaniem powyższego mechanizmu. 

11. Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym  

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

12. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może 

dokonać cesji żadnych praw i roszczeń oraz przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby 

trzeciej.  

13. Zgodnie z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 

marca 2013 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac 

Bankowy 3/5, posiadające NIP: 525-22-48-481, spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą 

niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

                                                           
1 niewłaściwe usunąć 



 

 
 
 

§ 5. 

Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie wspólnie przez Strony uzgodnionym, nie 

później jednak niż w ciągu dwóch dni od daty powiadomienia go o wadach lub brakach. W przypadku 

nieusunięcia wad lub nieuzupełnienia braków w terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% 

maksymalnej wartości umowy, określonej w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w dostawach względem określonego w § 3 ust. 2 terminu dostawy zamówień 

częściowych, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości umowy określonej w 

§ 2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym, gdy wysokość kar umownych jest niższa niż wysokość powstałej szkody. 

 

§ 6. 

Rozwiązanie/odstąpienie od umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźni się przynajmniej 3-krotnie z realizacją dostaw, przy czym czas opóźnienia nie ma 

znaczenia dla skorzystania z uprawnienia do rozwiązania umowy; 

2) Wykonawca 3-krotnie zrealizuje dostawy towarów niepełnowartościowych, uszkodzonych, 

niezgodnych ze składanym zamówieniem oraz gdy w dostawach występują braki ilościowe; 

3) nastąpiło rozwiązanie lub likwidacja firmy Wykonawcy albo został wydany prawomocny nakaz zajęcia 

całego majątku Wykonawcy lub prawomocny sądowy zakaz wykonywania działalności gospodarczej 

Wykonawcy. 

2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym winno być 

stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu Stron, chyba że Wykonawca odmówi udziału w 

czynnościach sporządzenia protokołu. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje z dniem dostarczenia 

Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. 

3. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej w trybie wskazanym w niniejszym paragrafie, 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania 

umowy. 



 

 
 
 

§ 7. 

Komunikacja między stronami 

1. Osobą do kontaktu w imieniu Zamawiającego w zakresie udzielania informacji związanych  

z realizacją umowy, w tym dotyczących płatności wynagrodzenia, zmian danych kontaktowych, odstąpienia od 

umowy, naliczenia i zapłaty kar umownych jest: ………………………………………….…….., adres e-mail: 

………………………………………….…………… . 

2. W sprawach nieujętych w ust. 1 w zakresie dotyczącym poszczególnych jednostek, w szczególności w kwestii 

realizacji poszczególnych dostaw, osobami wyznaczonymi do reprezentowania Zamawiającego będą 

przedstawiciele jednostek wskazani przed podpisaniem umowy. 

3. Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz wyznaczoną/ymi do 

kontaktów w imieniu Wykonawcy, jest: ……………………………………….., adres e-mail: ………………………. . 

4. Zmiana osób, numerów telefonów lub adresów mailowych wskazanych w ust. 1 i 3 nie powoduje 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy w formie pisemnego aneksu. Zmiana zachodzi poprzez wysłanie 

przez Stronę na adres mailowy drugiej Strony informacji wprowadzonej zmianie. 

 

§ 8. 

Informacje publiczne 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia i nazwiska ewentualni imienia, nazwiska i firmy – 

jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 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, tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej RODO, z zastrzeżeniem 

zawartym w zdaniu drugim. 

2. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy jako Zamawiający realizuje obowiązki 

Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy 

w sytuacji w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także 

danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy w związku z 

organizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikającym z niego zawarciem i 

wykonaniem Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są 

bezpośrednio u Administratora.  



 

 
 
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do pomocy w wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13-14 RODO, 

wobec wszystkich osób wskazanych w Umowie, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wskazały. 

Warunkiem realizacji zobowiązania jest przekazanie drugiej Stronie klauzuli o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

4. W związku z wykonaniem przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 

i 2 RODO, Zamawiający przekazuje Wykonawcy Klauzulę Informacyjną dla kontrahentów i osób wskazanych do 

kontaktu, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.   

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 

umowy. 

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, 

będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

……………………………………………………………..            …………………………………………………………….. 

                                        Zamawiający                                                                                                                                                                                         Wykonawca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szacunkowe proporcje ilościowe asortymentu. 

2. Protokół odbioru 

3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów oraz osób wskazanych do kontaktów. 



 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Umowy   

 

SZACUNKOWE PROPORCJE ILOŚCIOWE ASORTMENTU 

 

 

Załącznik zostanie przekazany przy podpisaniu umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 2 do Umowy                                        

Warszawa, …………………………….. 2023 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Niniejszy protokół potwierdza należytą realizację dostawy papieru kserograficznego: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dostawa została zrealizowana na podstawie umowy nr …………….. zawartej w dniu ………….. pomiędzy 

Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Radomskiej 

13/21; a firmą: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Strony umowy stwierdzają, że dostawa została/nie została2 wykonana należycie. 

 

Wady dostawy: 

braki ilościowe  

wady jakościowe  

nieterminowość   

inne (jakie)  

 

Termin usunięcia braków (nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od daty powiadomienia o wadach lub 

brakach): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………..                                                                       …………………………………………………….. 

                                   Zamawiający                                                                                                                                                                                              Wykonawca 

                                                           
2 niewłaściwe skreślić 



 

 
 
Załącznik nr 3 do Umowy 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest:   

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy 

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa 

reprezentowane przez Dyrektora – p. Mariolę Fedniczuk 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Agnieszkę Falborską oraz jego Zastępcę, z którymi można 
się skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o 
przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem tych danych, poprzez adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl 
bądź listownie na adres Administratora (z dopiskiem: IOD). 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy przez 
Administratora jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy w 
celu realizacji postanowień zawartej umowy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w celu 
realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na 
podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
VAT, ustawy o finansach publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, ustawy o ordynacji podatkowej; 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora w celu dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi 
roszczeniami związanymi z umową. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją umowy 
przez Administratora jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora.  

5. Dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu zostały pozyskane za pośrednictwem kontrahenta w związku z 
zawartą umową w ramach jej realizacji. Administrator będzie je przetwarzać wyłącznie w zakresie wskazanym w 
umowie (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej). 

6. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji 
postanowień umowy przez Administratora.  Odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie tych obowiązków. W 
pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości 
realizacji celów wskazanych powyżej. 

7. Administrator może udostępniać dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w 
ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa bądź w związku z koniecznością 
wypełnienia obowiązku prawnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, 
na podstawie podpisanych umów.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków 

wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane. Mianowicie dane osobowe osób wskazanych do 
kontaktu będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia.   

11. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 
żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia 
dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.  

12. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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