Załącznik nr 2A do SIWZ
Umowa Nr …………………….
w sprawie zamówienia publicznego pn.
„Zakup samochodów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Krakowie oraz ich ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.”
zawarta w dniu ………………………………………….. r. w Krakowie pomiędzy:
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego
11, 31-542 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw KRS pod numerem:
0000033198, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN (w całości
wpłacony), reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) została zawarta niniejsza Umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje samochód dostawczy z nadwoziem typu furgon
(blaszak) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, marka: ……………….., model: ………….,
rok produkcji: ……….., zwany dalej Samochodem.
2. Przed upływem terminu wykonania zamówienia, Wykonawca na swój koszt ubezpieczy Samochód
w zakresie AC, OC, NNW, Assistance na okres 12 miesięcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z listą wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do umowy*
oraz załącznik nr 2 do umowy**.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający oświadcza, że otrzymał wszystkie niezbędne informacje do wykonania przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
dołoży należytej staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami
profesjonalnie świadczącymi swoje usługi. W szczególności dołoży wszelkich starań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych, w jakich posiadanie wejdzie w związku
z realizacją niniejszej umowy.
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7. Wykonawca oświadcza, że Samochód oraz zamontowane w nim wyposażenie i urządzenia są
fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych. Samochód nie jest obciążony
prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania ani zabezpieczenia.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 2.
Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy./ Wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie następującej/następujących części umowy …<nazwa części>………..
podwykonawcy/podwykonawcom …..<nazwa podwykonawcy>.*
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie
realizacji umowy przez podwykonawców.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia
wyłącznie podwykonawcom gwarantującym należyte wykonanie powierzonego zakresu umowy.
Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub
zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego
własnych pracowników.

§ 3.
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 150.000,00 zł, numer polisy
…………... i oświadcza, że polisa obowiązuje do ……….. / na cały okres realizacji umowy*. W sytuacji
gdy polisa obejmować będzie tylko część okresu realizacji umowy, na tydzień przed zakończeniem
obowiązywania polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną 150.000,00 zł. *
2. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do umowy.
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………….. zł netto plus podatek od towarów i usług
wynoszący w dniu zawarcia Umowy …%, co daje łączną kwotę ….. zł (słownie: …………..) brutto,
w tym cena za komplet 4 opon: ……………. zł <zgodnie z treścią oferty wybranego Wykonawcy>.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu
umowy, przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3. Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy widnieje w wykazie, o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2174) oraz dane tam podane są prawdziwe i aktualne.
4. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na
żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek nie
widniejący w wykazie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do
właściwego Urzędu Skarbowego.
5. Strony zgodnie ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

2

§ 5.
1. Zamówienie zostanie wykonanie w terminie do …………. od daty zawarcia umowy <tu wpisany
zostanie termin wynikający z oferty wybranego Wykonawcy>.
2. Nie później niż do 5 dni przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego w oryginale dokumenty niezbędne do rejestracji Samochodu, w tym kartę
Samochodu, świadectwo zgodności, oświadczenie o danych niezbędnych do rejestracji,
zaświadczenia o zapłaceniu akcyzy.
3. Samochód zostanie odebrany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, wskazanych
w ust. 7 pod warunkiem, że miejsce odbioru znajdować się będzie na terytorium Polski
i Zamawiającemu zostaną przekazane w terminie dokumenty, o których mowa w ust. 2. W innym
przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Samochód wraz z dokumentami do siedziby
Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1.
4. W przypadku gdy termin dostawy będzie dniem wolnym od pracy lub sobotą lub niedzielą, za
dochowanie terminu uznaje się dostawę Samochodu w pierwszym dniu roboczym następującym po
tych dniach.
5. Wraz z Samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty tj.
wyciągi ze świadectw homologacji, instrukcje obsługi w języku polskim, książkę Samochodu,
książkę gwarancyjną – serwisową, polisę ubezpieczeniową, o której mowa w § 1 ust. 2 wraz
z dowodem jej opłacenia.
6. Z czynności odbioru Samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru. Za termin wykonania
przedmiotu umowy uważa się datę sporządzenia protokołu odbioru Samochodu.
7. Protokolarnego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokonają: 1) ………………
2) ………………………...
8. Protokolarnego wydania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dokonają: 1)………………..
2)………………….
9. Po stwierdzeniu jakichkolwiek wad czy braków w Samochodzie, Zamawiający dokona
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy, jednakże nie później niż w terminie do 2 dni od
daty dostarczenia Samochodu. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić Samochód na
wolny od wad lub braków.
10. Protokół odbioru z wykonania przedmiotu umowy będzie zawierał w szczególności: datę i miejsce
odbioru Samochodu oraz ocenę prawidłowości i zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.
11. Do chwili podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia Samochodu. Odpowiedzialność z tytułu
utraty lub uszkodzenia Samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu
odbioru.
12. Osoby uprawnione do reprezentacji stron oraz osoby wskazane w ust. 7 i 8 wyraziły zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji umowy. Powyższe zgody mogą zostać
w każdym momencie usunięte, cofnięte lub zmienione przez te osoby. Udostępnienie powyższych
danych osobowych stronie drugiej następuje celem ważnego i zgodnego z prawem zawarcia umowy
oraz zapewnienia komunikacji między przedstawicielami stron upoważnionymi do wydania
i odbioru Samochodu.
13. Strony zobowiązują się spełnić w stosunku do osób, o których mowa w ust. 12, obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 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,
a także, jeżeli będzie to konieczne, zobowiążą się uzyskać od tych osób zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych. Każda ze Stron oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 12, oraz pracownicy
i inne osoby fizyczne współpracujące z każdą ze Stron w związku z realizacją umowy zostaną
odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.
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14. Klauzula informacyjna Zamawiającego wskazana została w załączniku nr 5 umowy. Klauzula
informacyjna Wykonawcy zostanie przekazana w trybie roboczym.
§ 6.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość Samochodu.
2. Wykonawca udziela gwarancji na Samochód, w tym gwarancji mechanicznej, na powłokę
lakierniczą, na perforację nadwozia oraz podzespoły, na okres <okres gwarancji określony przez
wybranego wykonawcę w ofercie> od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez limitu
kilometrów.
3. Dokument gwarancyjny zostanie przekazany w dniu odbioru Samochodu.
4. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez
producenta stacjach obsługi na terenie Polski, w tym przynajmniej jedna z nich ma znajdować się
w Krakowie. Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w okresie nie dłuższym niż 7 dni
od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii. Jeżeli z przyczyn niezależnych do
Wykonawcy, nie można dokonać naprawy we wskazanym powyżej terminie, Wykonawca w terminie
7 dni od chwili zgłoszenia usterki lub awarii przekaże Zamawiającemu termin wykonania napraw
gwarancyjnych. Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na czas wykonywania naprawy
gwarancyjnej, samochód zastępczy o podobnych parametrach użytkowych.
6. Okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas niesprawności Samochodu, liczony
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii do daty odbioru Samochodu przez
Zamawiającemu po dokonaniu naprawy.
7. Czynności wydania oraz odbioru Samochodu w związku z koniecznością dokonania naprawy lub
usunięcia usterki zostaną potwierdzone pisemnym protokołem.
8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.
9. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, iż awaria lub
usterka powstała wskutek:
1) nieprzestrzegania zasad użytkowania Samochodu określonych w instrukcji obsługi Samochodu
i książce gwarancyjnej;
2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 7.
1. Bez wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której
mowa odpowiednio w § 8 ust. 1, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy:
1) opóźnienie w dostarczeniu Samochodu przekroczy 15 dni;
2) opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 przekroczy 6 dni.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie
7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie
od umowy.
3. W sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
może udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
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Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że
dowody, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas
Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 8.
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) niewykonania zamówienia w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 3%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2) niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy – w wysokości 1%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
3) niedokonania napraw w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 5 umowy – w wysokości 2%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
4) w sytuacji gdy Wykonawca nie informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie
realizacji umowy przez podwykonawców – w wysokości 3.000,00 zł za każde naruszenie;
5) innego niż wskazane powyżej nienależytego wykonania umowy –w wysokości 15% łącznego
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy;
6) niewykonania umowy lub jej części – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
umowy;
7) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
20 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Na naliczoną karę umowną Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową.
4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury, różnicę
pomiędzy wysokością noty obciążeniowej a fakturą, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na
rachunek Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej
kary umownej.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności
określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji
zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca
jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 10.
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy**
Załącznik nr 2 – Kopia formularza oferty***
Załącznik nr 3 – Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Zamawiającego

…………………………………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………
WYKONAWCA

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do umowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 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, dalej: RODO), Małopolska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, co następuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), która
przetwarza Pani/Pana dane osobowe obejmujące dane wskazane w umowie sprzedaży pojazdu Ford
Kuga.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący
sposób:
a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
b) przez e-mail: iod@marr.pl
3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu:
a) realizacji umowy, której niniejsza klauzula stanowi załącznik;
b) wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych;
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust 1 pkt b) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. a) – przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. b) – gdy przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli
obowiązek ten jest określony w prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. c) – prawnie
uzasadniony interes realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać
Pani/Pana dane w razie powstania takiej potrzeby w przypadku ustalenia i dochodzenia
przez MARR S.A. przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami
zgłaszanymi do MARR S.A.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR
S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku
z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą
w wykonywaniu innych czynności, w tym firmom zapewniającym MARR S.A. dostawę usług IT
i obsługę prawną. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje Pani/ Pana danych
osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą zostać ujawnione
innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. MARR S.A. w ramach zawartej umowy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w
punkcie 3 lit. b) dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń,
wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/Pana dane będą usuwane lub
poddawane anonimizacji.
8. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
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żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez MARR S.A., w tym profilowaniu.
b)
c)
d)
e)
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