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Załącznik nr 3 
Umowa nr ........  

zawarta w dniu ........... r. w Białymstoku pomiędzy  
 

Fundacją Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, 
NIP: 578-304-51-21, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: 15-161 Białystok, ul. Żyzna 
18/16), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, reprezentowanym 
przez: 
.............................................................................................................................................................. , 
 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
 
a  
 
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ , 
 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
w przedmiocie: „Dostawa laptopa – 1 szt.” 
 
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). Zadanie to jest częścią Projektu 
„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN 
(LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D), zostaje 
zawarta umowa o następującej treści:: 
 

Definicje 
1. W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 

z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia 
zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji niniejszej Umowy; 
2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowiącym jej integralną część, 

regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 
3) Sprzęt – sprzęt komputerowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Załącznik Nr 1 do 

Zapytania – OPZ); 
4) Dostawa – Sprzęt oraz jego transport i wniesienie do lokalizacji wskazanej 

przez Zamawiającego (siedziby Zamawiającego); 
5) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 ze zm.). 
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Przedmiot zmówienia 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa Sprzętu określonego w ofercie złożonej w Zapytaniu o Nr 
…………………………………………………..…….. . 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
1) dostawę Sprzętu określonego w Zapytaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy; 
2) serwis gwarancyjny zgodnie z Zapytaniem oraz rękojmia w zakresie określonym w §4 

niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z 
wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi 
środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt: 
1) będzie fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, gotowy do użytku, nieużywany 

i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce (niefabrykowany); 
2) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość 

jego prawidłowego użytkowania; 
3) jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt objęty przedmiotem Umowy, nie jest obciążony prawem 
obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie 
egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem 
zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności 
mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia 
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku 
wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, 
w przeciwnym wypadku Wykonawca udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania i 
udostępniania tych danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji zadań Zamawiającego. 

 
Termin realizacji zamówienia 

§ 2 
1. Dostawa przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie 10 dni od dnia podpisania 

Umowy. 
2. Strony ustalają, że Dostawa będzie odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 8:00 – 15:00. 
3. Termin i godzina Dostawy zostaną uzgodnione przez Wykonawcę, z co najmniej   1 dniowym 

wyprzedzeniem, z osobą uprawniona do odbioru wskazaną w Umowie.  
4. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów Dostawy, 

sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych, stwierdzeniu 
zgodności parametrów technicznych, cech, funkcjonalności, konfiguracji dostarczonego Sprzętu 
z niniejszą Umową. Dokonanie odbioru bez zastrzeżeń zostanie potwierdzone Protokołem 
Odbioru (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy), podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby do Protokołu Odbioru Wykonawca 
dołączył (jako załączniki): 
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1) dokument zawierający zestawienie nazw i numerów seryjnych dostarczonego Sprzętu 

(dopuszcza się zawarcie tych informacji w treści Protokołu Odbioru Ilościowego), 

2) karty gwarancyjne producenta bądź kody producenta Sprzętu, 

3) dokumenty licencyjne bądź kody licencyjne umożliwiające weryfikację licencji 

oprogramowania u producenta, 

4) inne dokumenty wydane dla użytkownika oprogramowania dołączonego do Sprzętu – 

jeżeli dotyczy. 

 
 

Środki komunikacji i osoby wyznaczone do realizacji umowy 
§ 3 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisania Protokołu 

Odbioru, upoważnione są następujące osoby: 

1) po stronie Zamawiającego: ………………………., e-mail: ……………………….; tel. ………………………. 

2) po stronie Wykonawcy: ………………..…………., e-mail: ……………………….; tel. ………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na 

adresy Stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do 

niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

4. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, doręczenie korespondencji na 

adres, o którym mowa w ust. 3, wywiera przewidziane prawem skutki prawne. 

5. Zamawiający oświadcza, że do kontaktu z Wykonawcą posiada: 

1) tel. nr ……………………; 

2) fax nr ……………………; 

3) adres poczty elektronicznej: …………………… . 

6. Wykonawca oświadcza, że do kontaktu z Zamawiającym posiada: 
1) tel. nr ………………………………….; 

2) fax nr ………………………………….; 

3) adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o zmianach numerów telefonów, 

faksów, adresów email, wszelkich danych do kontaktu. 
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Rękojmia 
§ 4 

Okres odpowiedzialności Strony określają na 1 rok. W tym okresie Zamawiający może wykonać 
uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji wymaganych 
postanowieniami Zapytania. 

Wynagrodzenie 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 
............... zł (słownie: ................................................), w tym netto ………….. zł i podatek VAT w 
wysokości .................. zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i uwzględnia wszystkie koszty realizacji 
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest fakt podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, 
Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

4. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy nr…………………………………………………………………………………………………………..…………… .  . 

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury pro forma, na podstawie której Zamawiający 
będzie zobowiązany dokonać zapłaty. 

6. W przypadku niedostarczenia sprzętu w terminie wskazanym w § 2, jeśli Zamawiający dokonał 
zapłaty na podstawie faktury pro forma, Wykonawca w terminie do 14 dni zobowiązany jest 
zwrócić otrzymaną zapłatę na rachunek bankowy Zamawiającego. 

7. Faktura VAT/rachunek musi zawierać adnotację z nazwą projektu: LIFE17 NAT/PL/000015 
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN.  

Kary umowne 
§ 6 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% od wartości wynagrodzenia 
umownego brutto – za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy; 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy (w tym nie 
usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający, w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków, zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez 
Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi potrącenie kar), 
Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe 
Zamawiającego.  

Zmiany umowy 
§ 7 

1. Zmiany umowy niestanowiące istotnej zmiany w stosunku do treści oferty są dopuszczalne za 
zgodą Zamawiającego i wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 ust. 1, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 
w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym zakresie. Zmiana 
wynagrodzenia zostanie wprowadzona z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie 
zmienionych przepisów prawa. Nowa stawka podatku VAT zostanie doliczona do ceny netto/ 
ceny po odjęciu wszelkich wymaganych należności publicznoprawnych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaoferowanego Sprzętu na Sprzęt równoważny lub o 
lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany Sprzęt został wycofany z produkcji. 
Parametry nowego Sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zmiana Sprzętu wymaga uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w §2 

ust. 1, o okres trwania przyczyn, których następstwem będzie zagrożenie dotrzymania terminu 
realizacji umowy, w sytuacji gdy te przyczyny, będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności: 

1) będą następstwem obiektywnego braku dostępności produktu lub jego komponentów na 
rynku z powodu przerwania istniejącego łańcucha dostaw; 

2) będą następstwem braku możliwości sprowadzenia produktów na rynek polski 
spowodowanego ograniczeniami w handlu międzynarodowym  w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy; 

3) będą następstwem braku możliwości wykonania dostaw z powodu niedopuszczenia do ich 
realizacji przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ; 

4) z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, w sytuacjach określonych powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1842 ze zm.). 

Dane osobowe 
§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 
Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego) oraz osób 
reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu umowy i aneksów do umowy (dalej: pracownicy 
Zamawiającego). Zamawiający niniejszą umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako 
odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw 
i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją umowy danych 
osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników 
Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, 
współpracy z Wykonawcą w ramach umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. 
Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 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), 
zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest 
należyta realizacja zawieranych umów. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 
Wykonawcy (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących 
Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy) 
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Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu 
administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i 
obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych 
osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, wizerunek 
pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, 
współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją umowy. 
Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych 
umów. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych 
udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron 
oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony 
danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji umowy. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej 
Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe 
wzajemnie udostępnione do realizacji przedmiotu umowy, współpracy Stron w ramach umowy 
lub kontaktu w związku z realizacją umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego (stanowiąca 
Załącznik 2 do Umowy) jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których 
dane zostały udostępnione. 

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych 
kontaktowych pracowników drugiej Strony. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 13 
1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja 

umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 
wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w 
przypadku braku porozumienia wszelkie spory zostaną poddane sądom powszechnym według 
siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy kodeks cywilny. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1; 
2) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do Zapytania) – Załącznik Nr 2; 
3) Protokół Odbioru/Wzór – Załącznik Nr 3; 
4) Klauzula informacyjna – Załącznik Nr 4. 

 
ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……. z dnia ……………….. r. 
 
 

Protokół Odbioru /WZÓR/ 
 

(dotyczy umowy nr ……………………………… z dnia ………………………..) 
 
 

1. Data odbioru ………………………..  
 

2. Osoby biorące udział w przeprowadzeniu odbioru: 
 

1) ze strony Wykonawcy       ……………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………. 
 

2) ze strony Zamawiającego …………………………………………………………………………………….. 
             …………………………………………………………………………………….. 
 

3. Zamawiający potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę asortymentu wyszczególnionego 
poniżej: 

 

Lp. Opis Ilość Informacje dodatkowe 

1.       

…    

 
4. Zamawiający sprawdził dostawę sprzętu pod względem ilościowym. 
5. Zamawiający stwierdził, że przedmiot umowy został przez Wykonawcę zrealizowany : 

z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń* 
Uwagi: ………………………………………………..   

6. Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Za Wykonawcę       Za Zamawiającego 
 
………………………       ……………………… 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……. z dnia ……………….. r. 
Pan/Pani…………. 
   
 
Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Natura International Polska z siedzibą w 
Białymstoku, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwane dalej 
Administratorem; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
Dane do kontaktu z inspektorem na adres poczty elektronicznej: daniel.piec@natura-
international.org.pl, adres korespondencyjny: Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA 
ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok; 

3) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1843), w tym w celu 
ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia i realizacji umowy na podstawie złożonej 
oferty. Przetwarzanie następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO (podjęcie czynności 
zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy, przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 
lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania 
dokumentacji); 

4) dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie 
udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym 
w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom 
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem 
niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni 
poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w umowie;  

5) okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego jest następujący: Administrator jest uprawniony 
przechowywać dokumentację Wykonawcy, z którym zawarł umowę przez okres realizacji tej 
umowy, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji 
Administratora;  

6) decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;  

7) posiada Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), ograniczenia 
przetwarzania o ile zachodzą przesłanki zawarte w art. 18 RODO, usunięcia danych o ile 
zachodzą przesłanki zawarte w art. 17 RODO - jeśli przepisy odrębne nie wyłączają 
możliwości skorzystania z wymienionych praw;  
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8) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przewiduje się przekazywania Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego,  

10) źródłem pochodzenia danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę w 
postępowaniu oraz przed zawarciem umowy, w celu jej podpisania. 

 
Zarząd fundacji Natura International Polska 

 
ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ 
…………………………………….. 
 
 


