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Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy                              
 
 

USŁUGA GOSPODAROWANIA USTABILIZOWANYMI  

KOMUNALNYMI OSADAMI ŚCIEKOWYMI 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  57/FZ/2022 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra 
 

2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   

 
UMOWA NR ………………. 

 

zawarta w dniu …………. 2022 r. w Zielonej Górze pomiędzy  „Zielonogórskie Wodociągi 

i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra  

zarejestrowana w:    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy  

                                 Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem:           KRS 0000211506 

NIP:  1040000159 

REGON: 978093091 

BDO: 000089643 

Kapitał zakładowy: 146 083 000,00 zł 

którą reprezentuje: 

……………………………..      ………………………………………. 

zwana dalej Zamawiającym 

 

a:   ………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą:  ………………………………………………………………………………….. 

zarejestrowaną w: ………………………………………………………………………………….. 

pod numerem: ………………………………………………………………………………….. 

NIP:                             ………………….. 

REGON:                      ……………………  
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BDO: …………………… 

którą reprezentuje:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty przez 

Zamawiającego w związku z postępowaniem nr 57/FZ/2022 pn.: „Usługa 

gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi”, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z § 33 „Regulaminu udzielania zamówień” 

obowiązującego u Zamawiającego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Usługa gospodarowania (załadunek, rozładunek, odbiór, 

transport i odzysk) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod - 19 

08 05) w procesie R10 do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 

o zawartości suchej masy 18%-30%, z terenu Wydziału Oczyszczania Ścieków w Zielonej 

Górze, ul. Łężyca – Sportowa 1, świadczona w sposób ciągły w łącznej ilości 9 000 Mg. 

2. Wykonawca będzie odbierał partie osadów wytworzonych przez Zamawiającego. Ilość 

komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do wywozu z danej partii będzie 

zależała od potrzeb technologicznych Zamawiającego. Szacunkowa ilość pojedynczej 

partii osadów wynosi około 350 Mg – 750 Mg. 

3. Transport osadów będzie się odbywać spod prasy komorowej, a ich rozładunek ma być 

wykonany do zadaszonego magazynu osadów. 

4. Załadunek i transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych powinno być realizowane na cele określone w art. 96 ust. 1 pkt 2,3,4,5 oraz 

art. 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

5. Grunty, na których nastąpi zagospodarowanie osadów ściekowych powinny znajdować 

się na terenie województwa lubuskiego, w myśl art. 20 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 

Ustawy o odpadach. 

6. Lokalizacja gruntów oraz stosowanie osadów na tych gruntach powinny być zgodne  

z art. 96 ust. 12 pkt 1-14 Ustawy o odpadach. 

7. Zamawiający nie dopuszcza do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych: 

 na gruntach, na których występują drzewa, sady lub inne nasadzenia, 
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 jeżeli w wypisie z rejestru gruntów w opisie użytku figurują lasy, sady i inne 

nasadzenia. 

8. Zgodnie z art. 3 pkt 44 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

władającym powierzchnią ziemi jest właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów 

i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający. 

9. Minimalna powierzchnia gruntu (tj. wyodrębnionej geodezyjnie działki lub działek 

graniczących ze sobą), na którym będą stosowane osady ściekowe nie powinna być 

niższa niż 5 ha. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych n/w dokumentów: 

1) wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie działalności objętej 

przedmiotem zamówienia,  

2) niezbędnej dokumentacji gruntów, na których osady mają być stosowane, w tym 

wypis z rejestru ewidencji gruntów, badania gruntów, badania poziomu wód 

gruntowych (jeden odwiert na powierzchni 5 ha) oraz oświadczenie właściciela o 

wyrażeniu zgody na zastosowanie komunalnych osadów ściekowych i umów 

użyczenia lub dzierżawy gruntów – w przypadku gruntów użyczonych lub 

dzierżawionych. 

  Badania gruntów wykonywane będą metodami referencyjnymi przez 

akredytowane laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych, na których osady 

mają być stosowane – koszty tych badań pokrywa Wykonawca i są one wliczone w 

cenę, o której mowa w § 2. 

3) oświadczenie Wykonawcy, że grunty, na których mają być stosowane 

komunalne osady ściekowe w celach określonych w art. 96 ust.1 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, nie są objęte zakazami w myśl art. 96 ust.12 cytowanej 

ustawy. 

11. Dokumentację, o której mowa w §1 ust. 10 pkt. 2) i 3) umowy Wykonawca dostarczy 

minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania komunalnych osadów 

ściekowych na powierzchni gruntów wskazanych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacji zadania: 

1) przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

2) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych, 

3) przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. 
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odbieranych osadów ściekowych. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. 

14. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia wyników badań osadów ściekowych, 

b) określenia dawek osadów ściekowych, które można stosować na poszczególnych 

gruntach, 

c) umożliwienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia kontenerów. 

15. W przypadku, gdy w decyzji na transport (którą musi posiadać Wykonawca) zostały 

nałożone (przez organ wydający decyzję) obowiązki na wytwórcę osadów 

(Zamawiającego), koszty wynikające z wykonania tych obowiązków pokryje w całości 

Wykonawca usługi. 

 

§ 2 

Cena  

1. Cena jednostkowa netto: …… zł/tonę 

Słownie: …………………………………………………………………………….   

Łączna cena netto:  ……………. zł  

Słownie: ……………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie podane w ust.1 zostanie powiększone przez Wykonawcę o podatek VAT, 

wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 3 

Warunki odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych  

1. Usługa gospodarowania (załadunek, rozładunek, odbiór, transport i odzysk) 

ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi odbywać się będzie z terenu 

Wydziału Oczyszczania Ścieków w Zielonej Górze, ul. Łężyca - Sportowa 1. 

2. Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi odbywać 

się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy 

po zgłoszeniu przez Zamawiającego drogą emailową na adres: ………………… 

3. Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi odbywać 

się będzie w sposób ciągły. Wydział Oczyszczania Ścieków Zamawiającego pracuje 

24 godziny na dobę. Załadunek może się odbywać również w godzinach nocnych,  

a także w sobotę i w niedzielę. 
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4. Obowiązki Wykonawcy:  

1) podstawianie pustych i pozbawionych osadu oraz odbiór pełnych kontenerów lub 

naczep (w ilościach określonych w zgłoszeniu Zamawiającego) w godzinach od 6:00 

do 22:00 od poniedziałku do soboty – w terminie do 24 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego drogą emailową na adres: …………………………..; zgłoszenia 

Zamawiającego odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. od 6:00 do 

15:00; przyjmuje się, że Wykonawca otrzymał zgłoszenie Zamawiającego w dacie i 

godzinie jej wysłania przez Zamawiającego, 

2) rozpoczęcie odbioru osadów z zadaszonego magazynu nie później niż 3 dni 

kalendarzowe po otrzymaniu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą emailową na 

adres: ……………………...; zgłoszenia Zamawiającego odbywać się będą od 

poniedziałku do soboty w godz. od 6:00 do 15:00; przyjmuje się, że Wykonawca 

otrzymał zgłoszenie Zamawiającego w dacie i godzinie jej wysłania przez 

Zamawiającego, 

3) w przypadku, gdy grunty będą czasowo zamarznięte i pokryte śniegiem, tj. gdy będą 

zachodziły okoliczności  określone w art. 96 ust. 12 pkt 5 Ustawy o odpadach, 

wówczas Wykonawca będzie transportował osady spod prasy komorowej i dokonywał 

ich rozładunku do zadaszonego magazynu osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków. 

Wykonawca rozpocznie odbiór osadów zmagazynowanych niezwłocznie po nastaniu 

warunków pogodowych umożliwiających ich zagospodarowanie, 

4) przygotowanie sprzętu niezbędnego do wprowadzenia osadów w grunt na 

wyznaczonej działce, 

5) rozprowadzenie osadów na powierzchni gruntu i wprowadzenie ich do gruntu nie 

później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu, 

6) używanie w ramach świadczonych usług sprzętu o następujących wymogach: 

 środki transportu, przystosowane do transportu osadów drogami publicznymi, o 

ładowności netto zapewniającej odbiór osadów, 

 szczelne przyczepy, naczepy lub kontenery osłonięte od góry plandeką, 

 dopuszczalna wysokość sprzętu, którym Wykonawca załaduje na przyczepy, 

naczepy lub kontenery osady składowane w zadaszonych magazynach 

osadowych nie powinna przekraczać wysokości 4,30 m, 

7) ważenie masy każdego pojazdu wywożącego osady – załadowanego osadem (waga 

pojazdu z osadem) oraz pustego (waga pojazdu bez osadu), na najazdowej wadze 

samochodowej do 60 ton zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łężycy, 



“Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 a 
65-120 Zielona Góra 
Polska 

                                 Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

Telefon: 68 4519 342-307 
Fax:       68 4519 340 
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl 
http://www.zwik.zgora.pl 

 

Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi – 57/FZ/2022 
6 

8) każdorazowy odbiór od Zamawiającego przez kierowcę Wykonawcy karty 

przekazania odpadu, 

9) zapewnienie utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych), placów 

manewrowych, wagi pod względem czystości w zakresie i czasie trwania usługi, 

10) potwierdzanie odbioru osadów ściekowych z Wydziału Oczyszczania Ścieków na 

kartach przekazania odpadów i prowadzenie innych stosownych dokumentów 

wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych, 

11) zabezpieczenie (z gwarancją pełnej dyspozycyjności) dla potrzeb wykonania 

niniejszego zadania sprzętu niezbędnego do wykonania usługi odbioru, transportu 

oraz odzysku polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w 

procesie R10. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie 24 godzin od zaistnienia zdarzenia o: 

1) wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot 

umowy, 

2) utracie zdolności do prawidłowej realizacji umowy, 

3) jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciwko Wykonawcy, które mogą mieć 

wpływ na realizację umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszenie 

ochrony środowiska. 

§ 4 

Warunki i terminy płatności 

1. Należność za usługę gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami 

ściekowymi Zamawiający winien uregulować przelewem w terminie 21 dni od daty 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT (wystawionej przez Wykonawcę na koniec 

każdego miesiąca), w oparciu o rzeczywistą ilość wywiezionych i zagospodarowanych 

osadów, po potwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę kartą przekazania 

odpadów (kod 19 08 05). 

2. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

3. Za moment zapłaty Strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 

Termin realizacji 

1. Umowę zawiera się na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  
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2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym przed upływem terminu 

określonego w ust. 1 powyżej, w przypadku wcześniejszego wyczerpania ilości osadów, 

o której mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

§ 6 

Kary umowne 

1.  Strony umowy postanawiają, że w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za  

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stosować będą kary umowne 

w następujących przypadkach i wysokościach. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej ceny netto w 

razie rozwiązania przez Wykonawcę umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek nie wywiązania 

się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy; 

2) 10% łącznej ceny netto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo przez 

Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego. 

4.  W przypadku kontroli stosownych instytucji kontroli i ewentualnych kar finansowych 

nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z gospodarowania 

osadami niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo 

Wykonawcę, a Wykonawca będzie zobowiązany to obciążenie w całości pokryć. 

5.  Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji całości lub części 

naliczonych kar umownych. 

6.  Wykonawcy przysługuje prawo do egzekwowania od Zamawiającego odsetek 

ustawowych z tytułu przekroczenia terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie. 

7.  Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. 

8.  Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z faktur kar umownych. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku 

naruszenia istotnych postanowień tejże umowy, w szczególności gdy: 

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy 

w wyznaczonym terminie, 
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b) Wykonawca nienależycie wykona umowę (np. jeżeli jakość i terminowość 

wykonywanych usług ulegnie pogorszeniu), co zostanie udokumentowane pisemnym 

upomnieniem Zamawiającego, 

c) Wykonawca naruszy postanowienia § 1 ust. 3-12 oraz § 3 ust. 4 umowy, 

d) Wykonawca lub Podwykonawca utraci zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie gospodarowania odpadami, 

e) osady ściekowe przestaną spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w zakresie określonym w §7 ust. 1 nie 

powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktur w terminie 21 dni od upływu terminu zapłaty określonego 

w niniejszej umowie. 

4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

 ……………………………………., tel. ……………………, e-mail: …………………. 

 ……………………………………., tel. …………………, e-mail: …………………. 

2) z ramienia Zamawiającego: 

 ……………………………………., tel. …………………, e-mail: …………………. 

 ……………………………………., tel. …………………, e-mail: …………………. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie wymaga zmian niniejszej 

Umowy. Zmiana ta powinna zostać zgłoszona drugiej Stronie drogą mailową na wskazane 

w ust.1 adresy mailowe. 

3. Sprawy nieujęte w niniejszej umowie regulują postanowienia „Regulaminu udzielania 

zamówień” obowiązującego u Zamawiającego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

chyba że w treści umowy Strony postanowiły inaczej. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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6. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozwiązywane będą przez 

Strony w pierwszej kolejności polubownie, a gdy osiągnięcie porozumienia w ten sposób 

nie będzie możliwe, rozstrzygał będzie Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

7. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. oświadcza, że posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw. z pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

 
1) 
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Klauzula Informacyjna – kontrahenci 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. z siedzibą w 
Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, 
REGON: 978093091. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, adres e-mail: iod@bhpex.pl,  
tel. 68 411 40 00. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających  
na Administratorze spełniając w szczególności wymogi ustawy z dnia 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz.U.2021, poz. 217 ze zm.) (w szczególności: wystawianie faktur, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej), 

 art. 6 ust. 1 lit. f w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora  
w szczególności do dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Administratora. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w 
uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności organy 
państwowe oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora zgodnie z art. 28 RODO (policja, sądy, 
obsługa RODO, BHP, medycyna pracy itp.) 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, przez czas trwania umowy.  
W późniejszym okresie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez okres 
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w 
celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres 
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego 

6. Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą bądź od osoby legitymującej się jej pełnomocnictwem. 

7. W związku z podaniem danych, przysługują: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie  
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają 
Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji założeń 
umowy. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości realizacji umowy. 

 

 
 
 
 
 


