
Dolno帥SkiSzpitaiSpeclalistyczny

im,丁,Marciniaka

CentrumMedycvnyRatunkoweI

REGUUIMIN
PISEMNEGO PRZE丁ARGU NA SPRZEDAZ

APARATU RTG DO ANGIOGRA円I CYFROW日　Z VWPOSAZENIEM

囲

Niniejszy regulamin okreSIa zasady pisemnego przeta「gu(ZWanegO dalej Prze由rgiem)

O「ganizowanego przez DoInoS唱skie Szpital Speqalistycznyim,丁.Ma「ciniaka-Centrum

Medycyny Ratunkowej we Wrocねwiu(ZWanym da博Sprzedajacym)na sprzedaZ Aparatu

RTG do angiokardiogra面　eyfrovy z wyposaZeniem,rOk produkcji　2009　o numerze

inwentarzowymT-8/1/07/002SN135761.

§2

Przetarg zostanje wszcz ty poprzez opubljkowanje ogtoszenja o przetargu na stronie

intemetowej Sprzedajacego pod adresem:WWW,SZPital-ma「Ciniaka.wr∝law"Pl/bip/

Zaktadka/ZaP)在aniaofe而OWe/OgtoSZenia.

§3

1.Zestawienieapara山ryivyposazenia-Zaねczniknrl"

2,Sprzedajaeynieodpowiedazawadyuk「yteaparatu"

i4

Cenaw¥Nofawczawynosi:50.000,00z†otychbr皿0(stownie:PieedziesiattysieeyztOO/100)

ijesttokwotaminimainasprzedaZy.

i与

1,OfertynaleZyskねdaC naFormuiarzuofertovvym wterminieokre§IonymwOg†oszeniu

d「og争　elektroniczna na ad「es e-ma帥　Sekretariat@szpitalmarciniak"WrOClaw"Pl"

Zdopiskiemwtytulewiadomo§ci:

OFERTANAZAKUPAPARA丁URTGDOANGIOGRAFllCYFROWEJ’’"

2,Sprzedaj争cy dopuszcza mo之Iiwo§6　zlo之enia　°ferty r6wnie之　W formie papie「OWej

wzaklejonej kope「ciew sekretarfacie DolnoSl挙kiego SzpitaIa Speqjaiistycznegoim“T"

Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej weWr∝taWiu,W POkQju1900,Ipietro,

Zdopiskiem:〃Ofe鴫nazakupaparatuRTGdoangiogra面cyfrowej〃・

3置　KaZdyzoferent6wmoZezJoZyCtylkojednaoferfe.

4,Do rozstrzygniecia przetargu wysta「czy ztoZenie jednej oferty spetniajacej wszystkie

Wymagania周mikajacezniniejszegoregulaminu・

5,OwaかoScjofeutdecyd山edataigodzinawptYWuOfeutdoSprzedaj弓cego,aniedatajej

WySねniaprzesy†kapocztowalubk両erske"

6○　○fe鴫WinnazawieraC:

a)formuIarzoferty sporzadzonyzgodnie ze wzorem stanowia(Cym Zalacznik nr2do

顧轢野
mnegop「zeta「gupublicznego′　　　　　　Doinosiask-Szp-taiSpec串tyczny

im T Ma「ciniaka-

Cent「umMedycvnvRatunkowel

uI Gen August∂EmhaFleldo「fa2,与4-049W「oc-aw

ma-1szp圧al」ma「⊂冊aka@p「OOnetPl

肌樟WSZ坤尋-marC冊akwroc【awp!



b)dow6dwniesieniawadium"

i6

1,Ofe鴫WraZZZ三崎CZnikamimuszaby〔podpisaneprzezupowaZnionegoprzedstawicieia

Oferenta,

2.Warunkiemprzystapieniadop「zeta「gujestwniesieniewadiumwwysokoSci5.000,00zt

(Slownie:PieCtys串CyZl)・

3.WadiumnaleZywptaci〔nakontonr PKOBPS!A“IO/Wroc富aw65102052260000

640205773801zadnotacj弓,,WadiumaparatR丁GANGIO’’"

4,WadiumwimoznaleZCsienakoncieSp「zedajapegonajp6Zniejdodniall"08・2022r"do

godz・900"

5,Wadiumwniesioneprzeznabywcezostanieza=czonenapoczetcenynabycia"

6,Wadium wniesione przez Oferent6w,kt6rych oferty=ie zosta十y vybranelub zostaty

odrzuconezostaniezw「6conewterminie7dnioddniazakoflCZeniaprzetargu"

7.Wadiumniepodiegazw「otowiwprzypadkugdyoferent′kt6　wγg「atPrZetarguChy冊sie

odzawarciaumovysprzedaZybadZodwptatycaloScicenynabyciapozawa「Ciuumovy.

i7

1,OferentniemoZewycofatzJoZonejofertypouplywiete「mi=uSkfadaniaiotwarciaofert-

2.ZIoZeniejednejwaZnejofertywγSta「CZydoprzeprowadzeniap「OCeduryprzetargoweji

vyborunajko「zystniejszejoferty-

i8

1,Doprzeprowadzeniap「zeta「guzostaniepowoJanaKomisjaP「zetargowawskfadziet「zech

os6b,

2.KomisjaPrzetargowaprzep「OWadzapostepowanieprzeta「goweWSZCZeg6lnoSci‥

a)sprawdzawaZnoSCofe巾′

b)dokonujeocenyofertip「opo=ujevyb6rnajko「zystniejszej′WaZnejofertyznajwyZsz弓

c)wrazieustaIenia,Zeki-kuoferent6wzaoferowalotesamacene′mOZekontynuowaC

przetargzgodniezillust・2iust"3Regulaminu"

i9

1,Otwa「cieofertnastapiwDzialeUtrzymaniaRuchu′WPOkQju2031,IIpi弓trowsiedzibie

Sprzedaj弓cego・

2.Ocenaofe巾Odbywasiebezudzia山oferent6wistanowiczescniejawna・

ilO

l.Ofe而aztoZonawprzetargujestod「zuconajezeIi:

a)zostanie z+oZona po vyznaczonym terminie′W niewlaScivym miejsculub przez

ofe「enta′kt6ryniewni6stwadium,



b)nie zawiera danychi dokument6w okreSIonych we wzorze ofe巾y　山b jest

niekompIetna,nieczyteinaiubbudz=nnew紳iiwoSci′ZaSz†oZeniewyjachiehmogtoby

PrOWadzi6douznaniajejzanow弓Ofe巾e,

2.Komisjaprzetargowazawiadamianiezwtocznieofe「entaoodrzuceniuofe「ty.

3,Ofe巾aztoZonapote「miniepodlegazw「otowibezjejotwie「ania・

ill

l,Koml劉aPrZeta「gOWauZnaZanajkorzystniejsz司Ofe巾eznajwyzszacena.

2.Wraziestwierdzenia,ZeconaJmniejdw6choferent6wzaproponowatonaJWyZSZ司CeneW

tejsamejvysokoSciSprzedaj印ymoZeprzeprowadz竜drugietappolegajacynawezwaniu

oferent6w′kt6rzyztoZyliofe巾yznajwγZsz弓CenadoztoZeniaofe巾dodatkovych・

3,Wpowyzszym przypadku,takichoferent6winformujesic!Oterm面eimiejscuztoZenia

Ofertdodatkovych.

4.Zawa「cieumovysp「zedaZynastapizoferentem′kt6ryzaofe「owa川ajvvy宏開Cene"

i12

1,Zawarcie umowy sp「zedaZy nastapi po vyborze przez komisje p「ZetargOWa

najkorzystniejszejoferty,jednakniep6ZniejniZwciagu7dni・

2.Nabywcajestzobowiazanyzaptaciと(enenabyciawterminieniedtuZszym niZ7dniod

dniazawarciaumovysprzedaZy.

3"Wydanie p「zedmiotu sprzedaZy nabywcy nastapina podstawie p「OtOkolu zdawczo鵜

odbiorczego,ZgOdniezewzo「emok「eSIonymwzalacznikunr3doreguIaminupisemnego

przeta「gu publicznego,PO ZaWa「Ciu umovy′kt6rej w6r okreSfa zatacznik nr4do

「egulaminu pisemnego przetargu pubIicznego o「az po wpfaceniu przez nabywce

Oferowanejcenynabycia.

§13

1,Niniejszy reguIamin moZe zostaC zmieniony w kaZdym czasie.W takim przypadku

Sp「zedajapypowiadomiotymfakcienast「onieinternetowejo「aznatablicyogloszeflW

siedzibie Sprzedajacego,a tak2e ofe「ent6w-W miarci mOZIiwoSci pISemnielub

telefonicznielubpoprzezwiadomoSCe-ma正

2,Sprzedaj印yZaStrZegasobieprawozamknieciaprzetargubezwyb「aniakt6rejkoIwiekz

Ofe巾,bezpodaniaprzyczyny.

3.W raziezmianyreguiaminu badZ uniewaZnienia przetargu′Oferentom nie przYStuguja

「oszczenia wobec Sprzedajapego z tego tytu山za wy庫kiem roszczenia o zw「Ot

WPねconegoprzezoferentawadium"

i14

1,ZprzebiegupracKomi?jiPrzetargowejsporzadzasi弓protok6l"

2,丁reSC protoko山　zawiera wszystkieinforma句e dotyczape przebiegu p「zetargu′

wszczeg6lnoSc=nformacjeoiloSciztoZonychofe而′vyborzenajkorzystniejszejoferty′



zamknieclu PrZetargu bezvyboru kt6rejkoiwiekzoferf,Odwo†aniuiubuniewaZnieniu

PrZetargu・

§1与

Aparat RTG do angiogra面cyfrow句bedacy przedmjotem p「zetargu mOZna obejrzeC

w siedzibie Sprzedajapego po uPrZednim skontaktowaniu sie z kierownikiem Dziafu

Ut「zymaniaRuchup.Mi「osねwemRoga心teiefon663-891-781"

i16

Wsprawachnieuregu-owanychw=iniejszymreguIaminiestosujesic2Odpowiednioprzepisy

p「awapo-skiego,WtymWSZCZeg6lnoScip「zepisykodeksycyw冊ego.

i17

Za佃cznikistanowi司ce而eg「ain弓cz挙CRegulaminu‥

1.WykazvyposaZeniaaparatu・

2.Formuiarzoferty.

3.Protok6†zdawczo-Odbiorczy,

4.P「Qjekt umovvysp「zedaZy p「zedmiotu przeta「gu+Klauzuiainformacyjna dotyczaca

przetwa「zaniadanychosobovych"

Zaうt開Ca
kらp圃aC州Ch

ymy古



Za†aczniknrl

DoReguIaminupisemnegop「ZetarguPubliCZnegO

nasprzedaZaparatuRTGdoanglOgra面Cyfrowej

WYKAZ WYPOSAZEN工A

APARA丁U R丁G DOANG工OKARDIOGRAFIエCYFROWEJ,

N「inwentarzowy:T-8/1/07/002

Producent:Siemens

Modei:A面SZeeFIo「

NS:135761

Rokproduk中2009

Zestawienieaparatu「yIWyPOSaZenia

l"　Statywz「amieniemCA面szeefi○○「・

2.St6†pacJentaArtiszeefI○○「・

3.ZawieszeniesufitowedIamonito「6wDCS4m.

4.MonitorobrazowyangIOg「afu19’’・

5.Gene「atorw,CZ.A直iszeefl○○r.

6.LampaRTG(BRAKLAMPY).

7.Rentgenowskito「obrazowaniaDetekto「30x40"

8.Systemcyf「owypostpo「OC?SSingowyArtiszeefi○○「・

9.Stacjabada百hemodynamlCZnyChAxiomSensieXPHemoLife.

10.Monito「ysta画hemodynamicznejEizoMX190-FL.

11.D「uka「kaHPCLJ4014N.

12,Zas=aczUPSSensisUPS.

13.Staqapostp「ocessingOWado「ekonstrukQji3D,mOnito「SyngoInSpace3D.

14,StaQjadiagnostyczn○○a「Chiwizacy」naACOM"PC6.xFujitsuCeisiusM460"

15.MonitorstacjiFujitsuP-19W"
16,ZasilaczawaryJ=yUPSEaton9355-40-N-12-4x9Ah.

17.Inte「kom Mavic.

星図雪国



Zataczniknr2

DoRegulam一nUP~SemnegOP「Zeta「guPubiiCZnegO

nasp「zedaZapa「atuR丁Gdoangiogra面Cyfrowej

FORMULARZ OFERn/

pisemnyp「zetargpubiicznynasprzedaZapa「atuRTGdoangiogra面cyfrowej

l,*Imieinazwiskoosobyfizycznej

l)n「iseriadowoduosobistego,

2)PESEL,

3)adresdodo「eczaniakorespondencji,

4)danekontaktowe(telefon,e-maii)"

2,*Nazwafirmy二

1)adressiedzibyfirmy,

2)nrwpisudoKRS′

3)NIP,

4)danekontaktowe(teiefon′e-maiI),

5)**daneosobylubos6bup「awnionychdoreprezentacjio「azpodstawaprawna

reprezentowaniaOferenta(WPisdorejestrulubpe†nomocnictwo-ZatapZyedo

Ofe巾y):

(lmle川aZWisko°SObyupowazn'One]naFX)dstawiepelnom∝nlctWa)

(lm甲naZWisk0OSObyupowaznione〕naPOdstawlepe一nom∝nlCtwa)

PIZyStC3Pujacdoudzia山wpisemnymprzeta「guPubIicznymnasprzedaZaparatuRTG

angioka「diografiicyfrowyoSwiadcza′Ze:

1.Zapozna†ems-eZtreSc串regu-aminuPISemnegOPrZeta「guPubiicznegoorazzatapZnikamL

awszczeg6-noScizewzo「emumovylniewnoszeZadnychzastrzeZe古

2"Zapozna+emsiezestanemprawnymitechnicznymp「zedmiotupisemnegoprzetargu

pub=cznegoiniewnoszciZaStrZeZe古

3,WprzypadkuvygraniapisemnegoprzetarguPubiicznego′ZObowi弓zuj与siedopodpisania

umovypowyborzeprzezkomi?jc2PrZeta「gOWanajkorzystniejszejoferty′jednaknie

poznIeJniZwclagu7dniIZgOdniezewzo「emstanOWiacymZataczniknr5doreguiaminu"

4,EwentuaInyzwrotwadiumnaieZydokonaCnarachunekbankovynr:

5・Zatecz叩POdpisanydow6dwnfsieniawadium(kopiaprzeiewu)・

6"JaniZeJPOdpisany(a)przystepuJapdoudziafuv当isemnyn?PrZeta「gu.Pubiicznym′kt6ry

zostatogtoszonyprzezDoInoSほskiSzpitaISpeqaiistyczny-m"丁"Marclniakanasp「zedaZ

apa「atuRTGdoangiokardiogra面cyfrovy-Oferujecenezakupu:

Imle,naZWiSkolpedpIS=CZeStn'kalubos。byIos6buprawn一〇nyChdo〕egOrePreZentOWanla

iePOtrZebneskre釦6

uzupein竜JeZeiiOfe「ent「eprezentowanyjestp「ZeZPelnomocnIka



Za†apzniknr3

DoReguiaminupisemnegoP「Zeta「guPubiiCZnegO

nasp「zedaZaparatuRTGdoangIOg「afil

PRO丁OKOしZDAWCZ○○ODBIORCZY

sporz如ZOnyPOSPrZedaZyapa「atuR丁Gdoangiografiicyfrowej

spRZEDAJACY:DolnoS唱skiSzpita-Spe坤=stycznyim・丁・Ma「ciniaka-CentrumMedycyny

RatunkoweJWeWrocねwiu

KUPUJACY:

p「zekazanje aparatuR丁Gdoangiografiicyfrowejnastapitowdniu………‥〇・・

napodstawieumowykupna-SPrZedaZyzdnia.・…………………………・"2022r・

SPRZEDAJACY
KUPUJACY



Za†apznikn「4

DoRegulaminupisemnegoprzetargupubiicznego

nasp「zedaZapa「atuRTGdoangiOg「afiicyfrowej

UMOWA
kupna-SPrZedaZyaparatuRTGdoangiogra面cyfrowej

………….,…,…………….2022「.pomiedzy:〇一〇、〇〇〇ヽ〇〇〇　ヽ●ヽ一　▼〇　、〇●"　=、‾　“““………‥“““““.-“““…‥-.-●““-‾‾‾‾‾‾　-　-　　「　‾　‾　○　○‾　‾1‾‾‾′

DolnoSほskimSzpitaIemSpeqjaiistycznymim.丁"Ma「ciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

zsiedzibaweWroctawiu′u上Gen"AugustaEmilaFieidorfe2′54-049W「OCfaw′WPisanym

doKrajowegoRejestruS如owegopodnumerem:KRSOOOOO40364,NIP899鵜22-28-

560,REGONOO6320384,「ePreZentOWanymPrZeZ:

Zawa巾awdniu

ZWanymdalejSprzedajacym,

a

DaneKupuJaCegO-重mleinaZWiSkolubnazwafirmy

Ad「essiedzibyfrmylubadreszamieSZkaniaKupu〕aCegO

reprezentowanymPrZeZ:

ZWanymdaIejKupujapym.

彊
Sprzed〔両CySPrZedaje,aKupujacynabywaaparatRTGdoangiogra面Cyfrowej onumerze

inwentarzovymT葛8/1/07/002SN135761wrazzvyposaZeniem′kt6regovykazstanowi

ZataCZniknrldoniniejszejUmovy"

§2

Sp「zedajacyoSwiadcza′Zeapa「atRTGdoangiokardiogra面cyf「owejbedacyprzedmiotem

umovystanowijegowy庫znawlasnosc′jestwo-nyodwad prawnychorazprawos6b

trzecich,ZenietoczysieZadnepostepowanie,kt6regoprzedmiotemjesttenapa「at′Zenie

stanowionr6wniezprzedmiotuzabezpleCZenia.

i3

1.Stronyusta旧ywarto託przedmiotuumovywdrodzepisemnegop「zetarguPubIicznegona

kwotebr皿O SJownie:

2,Kupujacyzapfacikwotc2,Okt6rejmowawust・1wdniuodbioruaparatupovyStaWieniu

fakturyna「achunekSp「zedajacegonrkonta‥PKOBPS〃A“IO/Wrodaw651020

52之60000640之0与77380宣,

3,Wydanieapa「atunastapiniezw†oczniepozaptaceniup「zezKupujacegocenynabycia′W

dziehroboczγWSiedzibieSprzedajapegowgodz.800-1300.



§4

Sprzedajapyp「z叩o?jn戸rZeCZKupujapgowtasnoSCaparatuR丁Gdoangiogra面cyfrowej

ok「eSIonegownlnlqSZ句umOWiezakwotciOk「eSlonawi3niniejszejumovy・

§与

KupujacyoSwiadcza′亨e,Zn町ymujeststantechnicznyaparatuRTGdoangiografiicyf「owej

ok「efronegow§1ninlgSZeJumOvyioSwiadczaponadtoIiZztegotytuluniebedziewnosil

roszcze白doSprzed〔扇CegO.Sp「ze(坤acyzobowi弓zuJeSie,Zewrazzvydaniemp「zedmiotu

umovyprzekaZeKupujacemuniezbednedokumentyzw時ZaneZaParatem"

i6

St「ony usta剛y,Ze wszeIkjego rodzaju kosztytransakQjiwynik〔頑Ce Z rea=zacjininiejszej

umovyorazewentualnekosztyopねtyskarbowejob(埼ZaKupujacego"

i7

W sprawach nieu「eguIowanych niniejsza umow司maja zastosowanie przep-Sy kodeksu

CyWiinego,

i8

Umowa zostaねspo「z如ZOna W dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzachIPO jednym dia

kaZdejzestron.

SPRZEDAJACY KUPUJACY



Zat卸zniknrldoUmovyKupna-SprzedaZy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z a巾.13i140〔吟lnego Rozpo「z如zenia Pariamentu EuropejskiegoiRady(UE)

2016/679z dnia27kwietnia2016「,W SPraWie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniemdanychosobovychiwsprawieswobodnegoprzepIwutakichdanychoraz
uchyieniadyrektywy95/46/WE(Dz.U.UEL.z2016r・nrl19′Str.1zp6Zn・Zm・)lZWanym

daiejRODO,informuje,lZ:

1,Administratorem danychjest:DoinoSほskiSzpitaiSpe事vistycznyim"T"Marciniaka-

Centrum Medycyny Ratunkowej,Z Siedziba we W「ocfawiu u上Gen"Augusta Emiia

Fieldorfe2,54-049W「ocfaw"ZAdministratoremskontaktowaCsemoZnapiszacpod

ww.adreslub przesytajac wiadomoS6　e-mail na ad「es poczty elektronicznej:

Sekretariat@szpitai-ma「Ciniak.wroclaw.pi"

2,Administrato「vyznaczylInspektoraOchronyDanych,Zkt(trymmoZnasiekontaktowa6

wewszystkichsprawachdotyczacychprzetwarzaniadanychosobowychorazkorzystania

z praw zwiazanych z p「zetwarzaniem danych osobovych′Za POSrednictwem poczty

elektronicznej na ad「es poczty elektronicznej:iod@szpitai-marCiniak"W「OCiaw・P=ub

iistownienaadresAdministratora.

3.Pana/Panidane osobowe bc2d司PrZetwarZane WyJacznie wcelu sprzedaZyizawa「cia

umovy sprzedaZy dotycz印ej zaoferowanego przez Sprzedajacego aparatu RTG do

angiogra面cyfrow車

4,Pana/Panidaneosoboweprzetwarzanebeda:

a)zgodniezart.6ust"1=t"CRODO,

b)zgod=iezarL6ust・11it.bRODO-na.POdstawiezawarfejumovykupnaaparatu

RTGangioka「diografucyfrowegowceiujejp・aWid†owejreaiizaqji′kt6rejstronajest

osoba,kt6rej dane dotycza,lub podj与cia dziala台na Zadanie osoby′kt6「ej dane

dotycz弓(np.w celach kontaktovych′um6wienia sicina Obejrzenie przedmiotu

SPrZedafy)′

c)zgodniezart.6ust・1。t.fRODO葛OChronyprawnieuzasadnionychinteres6w

Administrato「a句.niezbednym do vykonania zadah Administratora zw串zanych z

reaIizaqa zawarfej umowy o「az dochodzeniaiobrony powstatych ewentuainych

「oszczeflWZWiazkuzzawa鴫umowa,WCeiacharchiwizacyjnych(np・dowodowych

-Zabezpieczeniainformacjina vypadek prawnej pot「zeby vykazania fakt6w)′

statystycznychczywcelachkontaktovych"

5,W ramach prowadzenia procesu sprzedaZy bedziemy p「zetwarzaC dane osobowe

niezbedne do procesuwyboru najko「zystniejszej ofe巾izawa「Cia umowysp「Zedafy

apa「atuRTGdoangiog叩fiicyfrowej′OS6bfizycznych-nabywc6wzainteresowanych

kuprem(W「aZZdanym-OS6bp「awnychzainteresowanych=abycien∵ParatuRTGdo

angIOgrafiicyf「owej,jaknp.p「owadz弓cychjednoosobow司dziatalnoscgospodarczる′a

takZeos6bichreprezentujacychczyunichzatrudnionych)"Bc:datotakiedanejak:dane

identyfikacyjne(imieinazwisko,PESEL′naZWafirmy′NIPiREGON′StanOWisko/funkcja),

daneadresowe(miejscezamieszkania,adresdokorespopden机mi亭CePrPWadzent

dzialaInoScigospoda千czej:naZWaulicy,naZWamiejscowoSci,nrdomu/mieszkania/kod

pocztowγipoczta),dane kontaktowe‥numerteiefonu,adrese-maii,a takZedane

dotycz印e ptatnoSci:naZWa banku′nume「raChunku bankowego"Danepozyskalismy
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bezpoSrednioodPana/Pan=ubteZpoSrednioPana/PaniIP「aCOdawcy/mocodawcy,jeSli

Pan/Panivystepujewimieniuosobyp「awnej"

6"Odbior甲mi Pana/Panidanych osobovych moga byC podmioty/organy.pubiiczne

up「awniOne Z mOCy PraWa(np,U「z如Ochrony Danych Osobowych,NajvyzszaIzba

Kontroli′KrajowaAdministraqjaSkarbowa),atakZenastc2Pujacekategoriepodmiot6w:

a)banki,firmyubezpieczeniowe,firmyaudytow=konsultingowe-POdmioty,‖噺nym

PrZekaz叩edanychosobovychjestniezbednediarealizadiok「e鉦nejczynnoSci(np・

realizaqapfatnoSciczyzawa巾ejpo=syubezpieczenia),

b)firmy Swiadczace us山giIT,uS山gi pocztowe,W tym administratorzy poczty

eiektronicznejczysystem6winfo「matycznych,

C)firmy.iosobydoradcze,kanceIarieprawne′firmywindykacyjne。nnepodmfoty′kt6re

Wim-eniuAdministratoranlOgaprZetWarZaCPana/Panidanepeobowenapodstawie

ZaWa巾ychum6wpowierzeniaZgOdniezcelemichprzetwarzania,

Wszystkietepodmiotymoga mieCstycznoSCzPana/Panidanymiosobowymitylkona

podstawieprzepis6wprawalubteZnamocyzawartychod「ebnychu「egulowa丘np.na

mocy zawartych um6w powierzenia Pana/Panidanych osobovych,W kt6「γCh to te

podmioty zobowiazane s弓m"in・do starannego zabezpieczania powierzonych danych

osobovych,ZaChowaniaichwpoufnoSc=nieudost印n-aniaosobomnieupowaZnionym.

7,Pana/Pani dane osobowe p「zetwarzane,W tym P「ZeChowywane,beda p「ZeZ CZaS

reaIizaqiipost弓powania口.przez okres niezbedny do realiza画Okrefbnych w pkt"5

ce16w,do momentu vygasnieCla Obow串zku p「zechowywania danych vynikaj弓cych z

przepiSOWPraWaOkreSIonychwpkt・41it・aniniejszejinformacji′atakZepozakohczeniu

postepowania w ceiach dochodzenia ewentuainie powstatych roszczeh w zwiazku z

rea=za扇ZaWa巾ejumovysprzedaZy,vykonaniaobow串zk6wwynikaj弓cychzprzepiSOW

p「awa,WtymWSZCZeg6inoScipodatkowychirachunkowych・

8.PosiadaPan/Paniprawodo:

a)Zadaniaodadminist「atoradostepudoswoichdanychosobovych′ichsprostowania′

usuniec-alubograniczeniaprzetwarzaniadanych′

b)wniesieniasprzeciwuwobecprzetwa「zaniadanychI

c)przenoszeniadanychosobovychoi-ep「zetwarzanieda=yChodbywasi写wspos6b

ZautOmatyZOWanyiubuzyskaniaichkopii"

9,MaPan/Paniprawowniesieniaska「ginaprzetwarzaniedanychp「zezAdministratorado

organunadzorczego臼.PrezesaUrzeduOchronyDanychOsobovych′WSZCZeg6lnoSci

gdy uzna Pan/PanLiZ p「zetwarzanie danych osobowych na「usza przepisy p「awa′W

SZCZeg6lnoSciROD○○

10,Pana/PanidaneosoboweniebedapodIegaJyzautomatyzowanemuPOdejmowaniudecyzji

inieb弓d司PrOfilowane・

11,Pana/Panidaneosobowenieb弓daprzekazywanedopa百stwatrzeciego.


