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 Załącznik nr 2 

 

UMOWA Nr ……….2021 

na wywóz nieczystości stałych (dalej: Umowa) 

 

zawarta w dniu ………..2021 roku w Lelowie pomiędzy: 

 

Gminą Lelów, ul. Szczekocińska 18,  42-235 Lelów,  NIP 9492172992, Regon: 151398089 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Molendę– Wójta Gminy Lelów  

 przy kontrasygnacie   

Wiesławy Lipowicz – Skarbnika Gminy Lelów, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

 

a 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………..,  

zwanym w dalszej  treści umowy Wykonawcą 

 

wspólnie zwanymi Stronami 

 

o treści następującej: 

 

§ 1. 

Na podstawie Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego 

zadanie pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie z obiektów:   

- Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;   

- Targowisko „Mój Rynek”, ul. Koniecpolska 8A, 42-235 Lelów;  

- Budynek byłej weterynarii, ul. Szczekocińska 39, 42-235 Lelów 

- Budynek dawnej szkoły podstawowej, Drochlin 73, 42-235 Lelów ” (dalej: Zadanie), zgodnie ze złożoną 

ofertą.  

1. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie Zamawiającemu pojemników w ilości i rodzajach, o których mowa w ust. 2; 

2) opróżnienie pojemników z odpadami komunalnymi, każdorazowo na telefoniczne lub e-mailowe żądanie 

          Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady 

         najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia; 

3) uprzątnięcie odpadów pozostawionych luzem, powstałych w wyniku ładowania, opóźnionego wywozu 

         lub konieczności podstawienia nowego/nieuszkodzonego pojemnika; 

4) odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce; 

5) utylizacja odpadów, w szczególności poprzez wywóz odpadów komunalnych wyspecjalizowanym 

         transportem Wykonawcy do miejsc stałego składowania tych odpadów; 

6) podstawianie nieuszkodzonych kontenerów, w przypadkach określonych w ust. 4. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiednio oznaczonych, znajdujących się  

            w należytym stanie technicznym pojemników: 

1)  o pojemności 1100 l na niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – 5 szt.; 

2)  o pojemności 1100 l na segregowane odpady komunalne  - 9 szt.; 
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3)  o pojemności 120 l na segregowane odpady komunalne – 3 szt. 

3. Strony zastrzegają, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie pojemników 

      w należytym stanie oraz szkodę wyrządzoną Wykonawcy przez ich zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby 

      trzecie. 

4. Bez względu na przyczynę, Wykonawca zobowiązuje się wymienić brakujące, zużyte lub uszkodzone 

     pojemniki w ciągu 2 dni  roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie oświadczenia i zapewnienia zawarte w Ofercie są prawdziwe i aktualne; 

2) posiada umiejętności, środki organizacyjne i techniczne, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do 

          należytego wykonania Zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową; 

3) posiada wszelkie przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego uprawnienia 

          do wykonywania Zadania, tj. w szczególności wszelkiego rodzaju zezwolenia na prowadzenie  

          działalności określonej w Umowie czy wpis do rejestru działalności regulowanej; 

4) dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjno-technologicznym oraz odpowiednio 

          wykwalifikowanym personelem, potrzebnym do wykonania Zadania, a w szczególności dysponuje  

           kierowcami posiadającymi niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, w tym prawo jazdy 

          kategorii właściwej dla przedmiotu zamówienia, wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi; 

5) posiada tytuł prawny do używania pojemników i pojazdów w zakresie określonym w Umowie; 

6) pojazdy Wykonawcy spełniają wszelkie niezbędne wymogi i warunki techniczne gwarantujące należyte 

          wykonanie Zadania, są w pełni sprawne (posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające je do 

          ruchu), gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i higienę pracy, posiadają aktualne i obowiązujące przez 

         cały okres trwania Umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz są oznakowane 

         zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości  

 i przestrzegania przez cały okres obowiązywania Umowy, oświadczeń, o których mowa w Umowie 

 i wszelkich załącznikach (w szczególności stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy) oraz 

 zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  o wszelkich zmianach dotyczących 

  treści złożonych oświadczeń. 

3.  Jeżeli od chwili zawarcia Umowy okoliczności objęte oświadczeniami lub zapewnieniami Wykonawcy,  

a w szczególności te, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, lub jakiekolwiek inne okoliczności 

mające znaczenie dla Zamawiającego z punktu widzenia należytego wykonania przez Wykonawcę Umowy 

ulegną zmianie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zmiany 

okoliczności, poinformować o zmianie Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz pod 

rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek 

naruszenia, a także pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto w szczególności: 

1) posiadanie przez cały okres obowiązywania Umowy, uprawnień o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

2) wykonywanie Zadania z zachowaniem najwyższego stopnia staranności i bezpieczeństwa; 

3) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), ustawy o transporcie drogowym (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.), ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 450 ze zm.), ustawy 

o czasie pracy kierowców ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1412 ze  zm. ) wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisów 

BHP i ochrony przeciwpożarowej; 

5.Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę w oparciu o oświadczenia Wykonawcy, zawarte w Umowie 

 i Ofercie Wykonawcy, a Wykonawca nadto oświadcza, że ma świadomość, że złożenie przez niego 

nieprawdziwych oświadczeń, stanowić może podstawę do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego  
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w sprawie doprowadzenia Zamawiającego do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, co nie uchybia 

możliwości dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wywozić odpady komunalne (segregowane i niesegregowane  każdorazowo na 

telefoniczne lub mailowe żądanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca 

zobowiązuje się odebrać odpady najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie Zamawiający jest zobowiązany składać na adres e-mail: ……………. lub telefonicznie pod nr tel. 

……………….  

3. Po wykonaniu wywozu nieczystości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 

wykonania usługi w terminie 2 dni od dnia wykonania wywozu stanowiące podstawę wyliczenia Wynagrodzenia 

za dany okres rozliczeniowy. Wszelkie negatywne konsekwencje braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym,  w szczególności utrata prawa do naliczenia części Wynagrodzenia, obciążają Wykonawcę. 

 

§ 4. 

1.Za wykonanie Zadania Wykonawcy będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie, zwane dalej: 

Wynagrodzenie):stanowiące sumę wykonanych w danym miesiącu usług, obliczoną na podstawie potwierdzeń,  

o których mowa w § 3 ust. 3, stosownie do cen podanych w Ofercie  w wysokości. 

4) za opróżnienie pojemnika 1100 l z niesegregowanymi odpadami komunalnymi (zmieszanymi) –  

 kwota  netto: …….zł, podatek VAT …… zł, kwota brutto: …….. zł, (słownie:  ……………………); 

5)  za opróżnienie pojemnika 1100 l z segregowanymi odpadami komunalnymi –  

 kwota  netto: …….zł, podatek VAT …… zł, kwota brutto: …….. zł, (słownie:  …………………); 

6) za opróżnienie pojemnika 120 l z niesegregowanymi odpadami komunalnymi (zmieszanymi) –  

 kwota  netto: …….zł, podatek VAT …… zł, kwota brutto: …….. zł, (słownie:  ……………………); 

7)  za opróżnienie pojemnika 120 l z segregowanymi odpadami komunalnymi –  

 kwota  netto: …….zł, podatek VAT …… zł, kwota brutto: …….. zł, (słownie:  …………………). 

2. Wynagrodzenie, obliczone zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego rekompensuje wszystkie 

wydatki, koszty i zobowiązania ponoszone przez Wykonawcę, a konieczne do prawidłowego wykonania Zadania, 

bez możliwości wysuwania dalszych roszczeń w stosunku do Zamawiającego na jakiejkolwiek podstawie 

prawnej.  

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.  

4. Ceny usług wyszczególnione w ust. 1 są stałe w całym okresie trwania Umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie daniny publicznoprawne i nie podlega 

waloryzacji. 

§ 5. 

1.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na 

fakturze.  

2. Podstawą wystawienia faktury będą zaakceptowane przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi, o 

których mowa w § 3 ust. 3.  

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego prawo złożenia oświadczania o potrąceniu, bez uprzedniej 

pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

nie mogą być również przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych prowadzących do ich zbycia na osoby 

trzecie (w szczególności cesji) bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.  

 

§ 6. 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków 

wynikających z § 3; 

2) w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego 

w § 1 ust. 4; 

3) w wysokości 5 000,00 zł brutto, za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) w wysokości 1000,00 zł brutto w przypadku naruszenie klauzuli poufności, o której mowa w § 8 za każdy 

stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, kara umowna za 

opóźnienie jest naliczana do daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu. Karę za nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, które nastąpiło przed datą złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu/wypowiedzeniu, można łączyć z karą za odstąpienie od umowy, wskazaną w ust. 1 pkt 3. Umowy. 

3. Kara umowna naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie Umowy i 

nie jest niczym limitowana, a także jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości poniesionej przez 

Zamawiającego szkody. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonej kary umownej z Wynagrodzenia 

Wykonawcy, nawet jeśli jedna lub obie wzajemne wierzytelności nie stały się jeszcze wymagalne. Kary umowne 

podlegają sumowaniu. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia, w każdym wypadku, odszkodowania do pełnej wysokości 

szkody poniesionej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych 

niezależnie od zastosowanych kar umownych. 

5. Postanowienia ust. 2-4 niniejszego paragrafu, mają zastosowanie do wszystkich kar umownych, 

 o których mowa w Umowie i zachowują moc pomimo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 

 

§ 7. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w terminie 30 dni od zaistnienia 

okoliczności. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto według własnego uznania prawo do odstąpienia od Umowy w części lub 

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji Zadania, w terminie 2 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania 

Umowy i mimo pisemnego lub mailowego wezwania nie przystąpi do realizacji Zadania; 

2) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 

3) gdy okaże się, że Wykonawca nie przekazuje odpadów zebranych do instalacji odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów do ich przetwarzania, zgodnie z hierarchią; 

4) niewykonywania lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w tym zwłaszcza 

opóźniania się z wywozem odpadów powyżej 3 dni lub mieszania odpadów segregowanych; 

5) Wykonawca naruszył którykolwiek z pozostałych obowiązków wynikających z Umowy i nie usunął 

naruszenia lub nie zaprzestał naruszeń mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  

6) utraty uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy; 

7) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, lub Zamawiający poweźmie wiadomość o 

wystąpieniu przesłanek do ogłoszenia upadłości wobec Wykonawcy, jak również w razie powzięcia 

wiadomości o rozpoczęciu likwidacji; 

8) jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie zastosowane zajęcie zabezpieczające lub egzekucyjne, które 

zdaniem Zamawiającego może zagrażać należytemu lub terminowemu wykonaniu Zadania. 

4. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z terminów wynikających z Umowy, Zamawiający ma 

prawo zlecić wykonanie zastępcze bez zgody sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania 

dodatkowych terminu lub odstąpić od Umowy ze skutkiem od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
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Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przysługują Zamawiającemu łącznie lub rozdzielnie – 

według wyboru Zamawiającego.  

5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie jest należne 

Wynagrodzenie.  

6. Odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy winno nastąpić  

w terminie miesiąca od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

7. Wykonawca zrzeka się ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 8. 

1.Strony zobowiązują się w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, zachować  

w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony uzyskane w związku lub przy okazji realizacji Umowy,  

tj. nieujawnione i niepodlegające ujawnieniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do 

wiadomości publicznej informacje dotyczące drugiej Strony, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogło 

wyrządzić szkodę Stronie, której owe informacje dotyczą.   

2. W szczególności za informacje poufne, uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, 

technologiczne, handlowe i organizacyjne Strony, w tym także treść postanowień Umowy, a w szczególności:  

1) dotyczące danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych pracowników, dane stron 

obsługiwanych przez Zamawiającego; 

2) niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

(t.j. Dz.U.2019 r. poz.742 ze zm.), dotyczące tajemnic chronionych prawem, w tym tajemnic zawodowych. 

3.Ujawnienie, przekazywanie czy wykorzystanie jakichkolwiek informacji poufnych,  

w rozumieniu ustępu poprzedzającego, dotyczących drugiej Strony, w których posiadanie Strona weszła przy 

okazji lub w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, dopuszczalne jest jedynie  

w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

4. Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu żadnej ze Stron nie jest 

należne żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.  

5. Każda ze stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych,  

o których mowa w niniejszym ustępie, przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. 

 

§9. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Niewykonywanie przez Zamawiającego jednokrotnie lub wielokrotnie jakichkolwiek postanowień 

wynikających z Umowy (w szczególności z przysługujących mu uprawnień), nie oznacza rezygnacji z ich treści 

(a w szczególności z tych uprawnień) przez Zamawiającego.  

3. Wszelkie wcześniejsze ustalenia między stronami, zarówno ustne jak i pisemne, tracą moc 

w zakresie uregulowanym Umową od daty podpisania przez strony Umowy, a Umowa stanowi wyłączną 

podstawę współpracy stron w zakresie nią uregulowanym.  

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe w związku z lub przy wykonywaniu Umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd 

właściwy według siedziby Zamawiającego.  

5. W razie nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, nie powoduje to nieważności 

lub nieskuteczności pozostałych postanowień Umowy. Strony zastąpią postanowienie nieważne lub nieskuteczne, 

postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy  o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego, 

a także inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.  

         Wykonawca:                                                                                 Zamawiający 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  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)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

 

1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta z siedzibą 42-

235 Lelów,   

ul. Szczekocińska 18. Można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: 

wojt@lelow.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska e-mail: 

kmacherzynska.iod@gmail.com 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy - na postawie 

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,na 

podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz 

z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy 

wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

5. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

6. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, następnie zostaną usunięte.  

7. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. 

9. Podania Państwa danych wymagają ustawy na podstawie, której działa administrator.  

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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