
WZÓR      
  

UMOWA DOSTAWY 
gazu płynnego propan techniczny wraz z dostawą i dzierżawą 2 szt. zbiorników o 

pojemności wodnej 4850 l każdy dla wielofunkcyjnej hali usługowej z częścią 
administracyjno socjalną - Mielecki Park Przemysłowy obszar C 

 
 
 

zawarta w dniu ................................ w Mielcu, w wyniku przeprowadzonego postępowania           
ZP/ZINT/4/2019 w trybie  zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 Euro, pomiędzy :  
 
Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 49617, numer NIP: 817 00 05 
093, REGON: 690024569, kapitał zakładowy w kwocie 23 914 000,00 opłacony w całości, 
reprezentowaną przez: 
 
Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu 
Pana Łukasza Gajdowskiego – Wiceprezesa Zarządu  
 
zwaną dalej Odbiorcą,  
 
a  
 
................................................................  
z siedzibą w ......................................................., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem ………., numer NIP: ………, REGON: ………, kapitał zakładowy w kwocie 
………… opłacony w całości, reprezentowaną/ym przez: 
1. ...........................................................,  
2. ...........................................................,  
 
zwaną/ym dalej Dostawcą o następującej treści: 

 
3. Przedmiot umowy. 
2.1 Dostawca zobowiązuje się sprzedawać, a odbiorca zobowiązuje się kupować gaz - 

płynny propan techniczny  na warunkach określonych w niniejszej umowie, Ofercie 
Dostawcy z dnia ..... oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia do Zapytania Ofertowego nr 
........................ . Dostarczany na podstawie niniejszej Umowy gaz płynny skroplony 
propan techniczny musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu skroplonego 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Energii z dni 14 kwietnia 2016r.  w sprawie 
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego ( LPG ) - Dz. U. 2016 poz. 540.  Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć gaz na własny koszt i własne ryzyko. Przedmiot zamówienia 
wykonawca dostarczać będzie środkiem transportu wyposażonym w urządzenie 
pomiarowe posiadające aktualną legalizację. Do każdej dostawy Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć aktualne świadectwo jakości określającego parametry 
oferowanego gazu od producenta lub innego dokumentu określającego parametry 
oferowanego gazu od producenta. 



2.2. Dostawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia 2 szt. zbiorników o pojemności wodnej 4850 l każdy wraz z osprzętem 

własnym transportem i ustawienie w miejscu wskazanym przez Odbiorcę ich na 
terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego obszar C, 39-300 Mielec,                                       
ul. Lotniskowa 14 

b) odbioru zbiorników gazu wraz z osprzętem po wygaśnięciu umowy na koszt 
Dostawcy, 

c) dostarczenia gazu własnym transportem do miejsca : 39-300 Mielec, ul. Lotniskowa 
14 (obszar C Mieleckiego Parku Przemysłowego) , 

d) sukcesywnego napełniania zbiorników gazem zgodnie z umową, 
e) naprawy zbiornika zgodnie z umową. 

2.3. Integralną częścią umowy jest Oferta z dnia ............. złożona przez Dostawcę w 
postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego : znak ZP/ZINT/4/2019  
3.   Zbiornik na gaz. 
3.1 Definicja zbiornika. Zbiornik składa się z następujących elementów: zbiornik, osłona 

osprzętu, reduktor pierwszego stopnia, wskaźnik poziomu gazu, zawór poboru fazy 
grupowej, zawór bezpieczeństwa, zawór poboru fazy ciekłej oraz zawór napełniania.  
Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, ilekroć w niniejszej Umowie użyto 
sformułowanie zbiornik/zbiorniki należy przez to rozumieć zbiornik/zbiorniki wraz z 
osprzętem.  

3.2 Własność i użytkowanie. Zbiornik wraz z osprzętem jest własnością Dostawcy i nie może 
być przez Odbiorcę sprzedany, użyczony, zastawiony lub obciążony w inny sposób. 
Zbiornik i osprzęt są Odbiorcy dzierżawione na okres dostawy gazu płynnego 
technicznego w oparciu o niniejsza Umowę. Odbiorca będzie używać zbiornika wyłącznie 
w celu korzystania z gazu dostarczonego przez Dostawcę, ściśle przestrzegając przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gazu, zgodnie z instrukcją dołączoną do 
zbiornika. 

3.3 Dostawa oraz ustawienia zbiornika. 
3.3.1 Dostawca  dostarcza zbiornik wraz z osprzętem, ustawia go w przygotowanym 

miejscu uzgodnionym z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. i określonym w 
Planie Instalacji  Zbiornika. Dostawca może  zlecić podwykonawcom dostarczenie i 
ustawienie zbiornika, po uzyskaniu uprzedniej zgody Odbiorcy na osobę 
poddostawcy. 

3.3.2 Zbiornik musi pozostać w miejscu określonym w Planie Instalacji Zbiornika, a zmiany  
w zagospodarowaniu terenu w strefie bezpieczeństwa muszą być zaakceptowane przez 
Dostawcę. Odbiorca nie może sam przestawić lub podłączyć zbiornika do instalacji gazowej w 
innym miejscu. 
3.4 Napełnienie zbiornika. Zbiornik zostanie napełniony gazem po zaakceptowaniu przez  
Odbiorcę świadectwa sprawdzenia instalacji gazowej. Dla zachowania bezpieczeństwa 
Odbiorca jest zobowiązany do uzgodnienia z Dostawcą planowanych zmian w instalacji 
gazowej, przed ich wykonaniem. 
3.5 Naprawa zbiornika. Uprawnionym do dokonywania wszelkich napraw zbiornika  jest 

wyłącznie Dostawca lub firma autoryzowana przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się 
do: 
a) kontroli stanu zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli w czasie kontroli 

zostaną wykryte jakiekolwiek wady techniczne  zbiornika lub wady związane z ich 



bezpieczeństwem Dostawca dokona usunięcia wad lub wymieni zbiornik wraz z 
osprzętem, 

b) usuwanie nagłych uszkodzeń mechanicznych lub awarii w pracy zbiornika i osprzętu. 
Odbiorca jest zobowiązany do zawiadomienia Dostawcy natychmiast po zaistniałym 
uszkodzeniu lub awarii zbiornika lub osprzętu. 

 
3.6 Odpowiedzialność za uszkodzenia. 
3.6.1 W przypadku wad lub awarii Dostawca naprawi albo wymieni zbiornik na własny 

koszt, chyba, że awaria nastąpiła z winy Odbiorcy lub na skutek okoliczności, za które 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za 
uszkodzenia mechaniczne zbiornika, chyba, że uszkodzenia nastąpiły z winy 
Dostawcy. 

3.6.2 Odbiorca jest zobowiązany do umożliwienia wejścia przedstawicielowi Dostawcy na  
teren posesji, na której stoi zbiornik, w celu: 

a) sprawdzenia zbiornika, 
b) dokonania napraw i przeglądów, 
c) sprawdzenia zabezpieczeń, 
d) demontażu zbiornika. 

 
4 Dostawa paliwa. 
4.1 Propan do zbiornika będzie dostarczany specjalnymi  cysternami zaopatrzonymi                     

w atestowany miernik ilości gazu. 
4.2 Propan zostanie dostarczony do Odbiorcy po otrzymaniu przez Dostawcę zamówienia 

pisemnego lub telefonicznego w ciągu trzech dni od daty potwierdzenia przyjęcia 
zamówienia. 

4.3 Odbiorca zapewni dojazd autocysterny na swoim terenie do zbiornika przez cały czas 
trwania umowy. 

4.4 Odbiorca jest zobowiązany do dokonywania zakupu gazu, do dostarczonego przez 
Odbiorcę zbiornika gazu, wyłącznie od Dostawcy. 

 
5 Cena, termin i warunki płatności. 
5.1 Cennik. 

1. Cena propanu  za litr wynosi ................... złotych brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
z dnia .... i pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.  

5.1.1 Odbiorca zapłaci Dostawcy: 
5.1.2 Wartość dostawy i montażu 2 zbiorników z osprzętem oraz wartość czynszu za 

dzierżawę zbiorników za cały okres obowiązywania Umowy – kwota ..… brutto płatna 
pod zamontowaniu zbiorników w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

5.1.2.1 Odbiorca gazu będzie dokonywać zapłaty za dostarczony gaz przelewem w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury. Odnośnie zapłaty za gaz płynny, Odbiorca będzie 
dokonywał płatności po dostawie danej partii zamówionego gazu. 

 
6 Siła wyższa. 
6.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej. 
6.2 Do celów niniejszej umowy siłę wyższą strony rozumieją jako wszelkie zdarzenia o 

charakterze losowym, na które strony nie mogły mieć wpływu mimo dołożenia należytej 
staranności. 



- dostawa, montaż zbiorników wraz z osprzętem – realizacja 10 dni kalendarzowych od  
  daty podpisania umowy   
- dzierżawa zbiorników wraz z  sukcesywną dostawą gazu płynnego – od momentu 
montażu  zbiorników do 31.12.2020r. 
 
 

7 Czas obowiązywania umowy. 
7.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2020r.  przy czym : 
- dostawa, montaż zbiorników wraz z osprzętem – realizacja 10 dni kalendarzowych od  
  daty podpisania umowy 
- dzierżawa zbiorników wraz z  sukcesywną dostawą gazu płynnego – od momentu 
montażu  zbiorników do 31.12.2020r. 

7.2 Przeniesienie praw i obowiązków. Prawa o obowiązki Dostawcy wynikające z niniejszej 
umowy nie mogą być przeniesione na inną osobę bez pisemnej zgody Odbiorcy pod 
rygorem nieważności. 

7.3 Rozwiązanie umowy. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku nie wypełniania przez 
jedną lub drugą stronę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Dostawca pokrywa 
koszty i naprawia szkody wynikłe z zerwania umowy, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło 
przed upływem terminu jej obowiązywania z przyczyn za które Odbiorca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

 
8 Postanowienia końcowe. 
8.1 Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na należyte wykonanie umowy przez Dostawcę. 
8.2 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej oraz zgody obu stron. 
8.3 W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8.4 Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Odbiorcy. 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
 

………….........................                                                                ………………………….. 
          Dostawca                                                                                    Odbiorca 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do umowy 
[Klauzula informacyjna dla klientów ARR MARR S.A. oraz dla ich reprezentantów] 

Szanowny Kontrahencie,  

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej  „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie 

przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z łączącymi nas relacjami handlowymi. 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja 

Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 

690024569, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000049617, kapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 zł, kapitał w 

całości opłacony, adres e-mail: marr@marr.com.pl, tel. +48 17 788 18 50, 797 600 310, fax +48 

17 788 32 62 (dalej jako „Administrator”). 

I. Przede wszystkim Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy dostawy 

gazu płynnego propan techniczny wraz z dostawą i dzierżawą 2 szt. zbiorników o 

pojemności wodnej 4850 l każdy dla wielofunkcyjnej hali usługowej z częścią 

administracyjno socjalną - Mielecki Park Przemysłowy obszar C (bez nich nie można 

by np. podpisać umowy, dokonać wzajemnych rozliczeń, etc.)  

1. [Szczegółowy cel] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania 

zawartej z Tobą umowy związanej z dostawą usług na rzecz Administratora 

polegających na zakupie materiałów eksploatacyjnych elektrycznych przez 

Administratora. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy 

innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające 

wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator 

powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (m.in. jednostki audytu 

zewnętrznego) i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter 

dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

zawarcia i realizacji umowy. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO. 

II. Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora  

1. [Szczególny cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie 

uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.: 

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej Administratora, w tym realizacji 

procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności 

Administratora; 

b) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Administratora na szkodę; 

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez 

Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i 

usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie Twoich danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem 

oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 

czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 



7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 

lit f) RODO. 

III. Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków 

podatkowych    

1. [Cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków 

nałożonych na Administratora przepisami prawa. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych są podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania), podmioty 

powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez 

okres wymagany przez przepisy prawa. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO. 

Administrator może być również uprawniony, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, 

przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie odrębnej zgody. Każdorazowo w przypadku 

udzielenia przez Ciebie takiej zgody, zostanie wypełniony przez nas odrębnie obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO. 

W przypadku, gdy jesteś reprezentantem Klientów ARR MARR S.A. w związku z zawartą ww. 

umową (również jako pełnomocnik): 

1. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu określenia osób 

uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz zakresu 

takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności oraz w 

celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez 

Administratora działalności gospodarczej. 



2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. 

dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze 

Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 

czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych 

celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy przez 

Administratora z podmiotem przez Ciebie reprezentowanym.  

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 

litera f) RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do umowy  

[Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych oraz personelu 

wykonawczego klientów i kontrahentów Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., których dane 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przetwarza celem nawiązania i utrzymania relacji 

handlowych ze swoimi klientami i kontrahentami, w tym w celu prawidłowego wykonania zawartych 

umów] 

Szanowna Panie/Panie, 

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej  „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 

Zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, 

służbowy numer telefonu.  Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, bądź od naszego klienta lub 

kontrahenta z uwagi na łączące Cię z nim relacje (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, umowa 

współpracy, itp.).  

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju 

Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 690024569, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000049617, kapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 zł, kapitał w całości opłacony, adres 

e-mail: marr@marr.com.pl, tel. +48 17 788 18 50, 797 600 310, fax +48 17 788 32 62 (dalej jako 

„Administrator”). 

2. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu 

z naszym klientem lub kontrahentem, nawiązania i podtrzymywania współpracy handlowej, przyjmowania 

i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych 

i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora. Bez wykorzystania tych 

kanałów komunikacji kontakt z naszymi klientami i kontrahentami mógłby okazał się znacznie utrudniony, 

a nawet niemożliwy. 

3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług 

niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzyć przetwarzanie Twoich 

danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

4. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez 

Administratora. 

8. [Podstawa prawna] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f RODO. 


