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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr PO.2721.77.2021 

 

UMOWA ZLECENIE NR ..……/2021/UZ  

(dalej: „Umowa”) 

 

 

zawarta we Wrocławiu w dniu …………………roku pomiędzy: 

  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju 

Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-

066 Wrocław, państwową osobą prawną działającą w formie instytutu 

wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadającą 

osobowość prawną, działającą na podstawie wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, NIP: 8943140523, 

reprezentowany przez: 

………………………………………………….. 

zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, 

 

a 

 

…………………………………, zamieszkałym przy …………………………………., 

NIP: …………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”, 

 

każda ze stron będzie zwana w dalszej części Umowy „Stroną”, gdy 

mowa o niej w znaczeniu indywidualnym lub „Stronami”, gdy mowa o 

nich w znaczeniu łącznym, o następującej treści: 
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Preambuła 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez Strony w wyniku zapytania 

ofertowego pn. „Usługa opieki weterynaryjnej”, z wyłączeniem 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia usług opieki weterynaryjnej, w zamian za wynagrodzenie 

do maksymalnej wysokości ………………………………….. (słownie: 

…………………….) PLN brutto, w okresie od dnia 18.07.2021 r. do dnia 

17.07.2022r i na zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych 

w Umowie. 

3. Niniejsza Preambuła nie ma charakteru normatywnego.  

 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz 

Zleceniodawcy następujących czynności: 

1) świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami wykorzystywanymi 

do celów naukowych lub edukacyjnych, to jest myszy laboratoryjnych 

przetrzymywanych w nowoczesnych, jednorazowych, indywidualnie 

wentylowanych klatkach (tzw. system IVC), 

2) sprawdzanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w zwierzętarni, 

3) udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu 

zwierząt oraz dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, 

ograniczenia i udoskonalenia, opracowywaniu i dokonywaniu, przeglądu 

wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w 

ośrodku oraz monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu 

pozyskania narządów lub tkanek, 

4) podejmowanie decyzji o pozostawieniu zwierzęcia wykorzystanego do 

celów naukowych lub edukacyjnych przy życiu lub jego uśmiercenia, 

zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

5) podejmowanie decyzji o ponownym wykorzystaniu zwierzęcia do celów 

naukowych lub edukacyjnych, zgodnie z art., 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych; 
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6) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, zgodnie z art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych, 

 

zwanych w dalszej części Umowy także „zleceniem”.  

 

§ 2. 

Obowiązki Zleceniobiorcy 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować do wskazówek Zleceniodawcy 

dotyczących sposobu wykonania zlecenia.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę osobiście, 

zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną i najwyższą starannością. 

Zleceniobiorca oświadcza w szczególności, że posiada wiedzę oraz 

doświadczenie niezbędne do należytej realizacji Umowy. Zleceniobiorca 

nie może powierzyć wykonywania zlecenia w całości lub w części 

podmiotom trzecim. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że posiada i przez cały okres trwania Umowy 

będzie posiadał prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, o którym 

mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować wszelkie obowiązujące przepisy wynikające z 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz innych, 

mających zastosowanie w wykonywaniu zlecenia właściwych przepisów 

prawa. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć te usługi z należytą 

starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie 

w świadczeniu tego typu usług. 

4. Zleceniobiorca będzie wykonywał przedmiot Umowy w siedzibie 

Zleceniodawcy. 

5. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek zachowania poufności, na 

zasadach określonych w umowie o zachowaniu poufności, zawartej 

oddzielnie od niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że zawarcie 

umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek skutecznego zawarcia 

niniejszej Umowy. 
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§ 3. 

Okres obowiązywania oraz warunki realizacji Umowy 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 18.07.2021r. Umowa zostaje zawarta 

na czas określony, tj. od dnia 18.07.2021 r. do dnia 17.07.2022r. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych czynności 

w ramach powierzonego zlecenia w ramach jednej wizyty w miesiącu 

oraz na każdorazowe wezwanie Zleceniodawcy (realizowane w terminie 

do 24 godzin od momentu wezwania), dokonane w formie mailowej na 

następujących adres Zleceniobiorcy: ………………………………………………. 

zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca ustala, że całkowity czas wykonywania zlecenia będzie 

wynosił 48 godzin (sposób dokonania ustalenia: 1 wizyta miesięcznie, o 

której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu = 4 godziny).  

4. Przewidywany czas realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu w związku 

z koniecznością dodatkowych przyjazdów na wezwanie Zleceniodawcy, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku, 

Zleceniodawca zapłaci dodatkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy za 

każdy przyjazd, w stałej wysokości określonej § 4 ust. 2 niniejszej 

Umowy, niezależnej od liczby godzin w czasie którego zlecenie 

rzeczywiście było świadczone. 

5. W przypadku niemożności wykonania poszczególnych czynności w 

ramach powierzonego zlecenia, w zakresie i terminie wskazanym przez 

Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego 

uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy na piśmie wraz 

z podaniem przyczyn niemożności wykonania zlecenia. W sytuacji, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, Zleceniodawca - po zapoznaniu się 

z przyczynami niemożności wykonania czynności, według swego 

wyboru: zaproponuje nowy termin lub zakres wykonania czynności lub 

będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym bez prawa Zleceniobiorcy do wynagrodzenia. 

6. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę, w terminie jej 

obowiązywania, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

7. Zleceniobiorca może wypowiedzieć Umowę, w terminie jej 

obowiązywania, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

8. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku utraty prawa do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii. 
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§ 4. 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty …………………… zł (słownie: 

……………………..) brutto, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie za jeden dodatkowy przyjazd na wezwanie 

Zleceniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy, wynosi 

……………………. zł (słownie: …………………..) brutto, niezależnie od ilości 

godzin. W sytuacji, gdyby wynagrodzenie obliczone w sposób, o którym 

mowa w zd. poprzedzającym naruszało minimalną stawkę godzinową, 

określoną w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, Zleceniodawcy przysługuje wynagrodzenie 

obliczone z zastosowaniem minimalnej stawki godzinowej. 

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne w terminie 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo 

wystawionego rachunku za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 

stanowiącej iloczyn ilości godzin rzeczywistej pracy Zleceniobiorcy i stawki 

jednostkowej za jedną godzinę rzeczywistej pracy określonej w ust. 4 

poniżej. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy zostanie 

powiększone o wynagrodzenie za dodatkowe przejazdy, w wysokości 

określonej w ust. 2.  

4. Stawka jednostkowa (za jedną godzinę rzeczywistej pracy Zleceniobiorcy), 

o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wynosi ………………. zł 

(słownie: ………………) brutto. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie 

płatne na następujący numer konta bankowego Zleceniobiorcy: 

………………………………. 

6. Podstawą wystawienia rachunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, będzie potwierdzony podpisem obu Stron protokół odbioru 

zlecenia. W protokole odbioru zlecenia Strony określą ilość rzeczywistej 

pracy Zleceniobiorcy, zarówno w ramach comiesięcznych wizyt oraz 

dodatkowych przyjazdów. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca nie jest zobowiązany do 

wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

9. Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i 

posiada numer identyfikacyjny NIP ………………………... 
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10. Zleceniobiorca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej 

tożsamej lub rodzajowo podobnej do przedmiotu Umowy określonego w § 

1 Umowy i nie jest płatnikiem podatku VAT.  

 

§ 5. 

Odpowiedzialność za należytą realizację Umowy 

 

1. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy, lub 

niewłaściwego wykonywania przedmiotu zlecenia i nienaprawienia 

uchybienia w wyznaczonym przez Zleceniodawcę dodatkowym 3-dniowym 

terminie, Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z 

zawartej umowy o zachowaniu poufności, wskazanej w § 2 ust. 5, 

Zleceniodawca ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6. 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dla celów wykonywania niniejszej Umowy, Zleceniodawca może 

przetwarzać określone dane osobowe Zleceniobiorcy. Zleceniodawca 

oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. 

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”). 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Zleceniodawca, jako administrator danych 

osobowych Zleceniobiorcy, zrealizował wobec Zleceniobiorcy obowiązki 

informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez 

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał 

się i zrozumiał Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jednostronne oświadczenia woli o 

odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikające lub mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień 

Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym 

dla siedziby Zleceniodawcy. 

3. Cesja praw i obowiązków Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej Umowy 

na rzecz osoby trzeciej dla swej ważności wymaga uprzedniej zgody 

Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Do niniejszej Umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej 

integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – rachunek do Umowy zlecenie; 

2) Załącznik nr 2 – protokół odbioru usługi; 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zleceniobiorcy  

4) Załącznik nr 4 – formularz informacyjny dotyczący przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zleceniobiorcy i jeden dla Zleceniodawcy.  

 

 

 

 

 ZLECENIODAWCA:     ZLECENIOBIORCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy zlecenie nr …./2021/UZ  

       Wrocław, dnia …………… r. 

 

Nazwisko i imię: …………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………… 

PESEL: …………………………………………………………………… 

Urząd Skarbowy: …………………………………………………. 

 

Rachunek nr ……….  

 

1. Dla: Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka 

Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy 

ul. Stabłowickiej 147 za świadczenie usług zgodnie z Umową – 

zlecenie nr …………………  na usługę 

…………………………………………………………………………. w okresie od 

…………………………… do …………………………… r. 

2. Należne wynagrodzenie z tytułu w/w umowy w kwocie 

………………………… brutto (słownie: …………………………………….), po 

potrąceniu obowiązkowych składek i podatku, proszę przekazać na 

następujący rachunek bankowy: ……………………………………………… 

 

................................... 

podpis Wykonawcy 

Stwierdzam, że zlecenie objęte powyższym rachunkiem zostało 
wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

      .................................... 

podpis osoby uprawnionej 
do zatwierdzenia merytorycznego 

 

 

 

 

Rozliczenie wynagrodzenia  Koszty:  
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Wynagrodzenie brutto 
 

 

………………………………………… Składka na ubezpieczenie 
emerytalne 

 

Składka na ubezpieczenie 
rentowe 

 

Składka na ubezpieczenie 
chorobowe 

 

Podstawa do ubezpieczenia 

zdrowotnego 

                

   

Koszty uzyskania przychodu  

Podstawa opodatkowania  

 

Podatek dochodowy  

Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne 

   

Należna zaliczka na podatek 
dochodowy 

 

Do wypłaty  

Słownie:  

 

Obliczył i sprawdził pod względem formalno-rachunkowym:  

 

 

...................................... 

 

 

 

Zatwierdzono do wypłaty: ...................................... 
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Załącznik nr 2 do Umowy zlecenie nr …./2021/UZ  

Protokół odbioru Usługi 

 

Sporządzony w dniu………………………………w sprawie odbioru przedmiotu 

Umowy nr ………………… z dnia …………………… za 

okres.................................... . 

Wykonawca zrealizował w ramach Umowy i odbytych wizyt poniższe 

zadania: 

Comiesięczne badanie myszy. 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Ilość godzin pracy Wykonawcy: ……………………………………………… 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

Podpis Zamawiającego:                                      Podpis Wykonawcy: 
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Załącznik nr 3 do Umowy zlecenie nr …./2021/UZ  

 

OŚWIADCZENIE DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG   

Nazwisko  

Imię  

PESEL  

NIP  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

Fundusz Zdrowia  

Urząd Skarbowy  

Tel. Kontaktowy  

Nr konta bankowego  

 

Oświadczam, jako Zleceniobiorca umowy z dnia ……………… r., że: 

1.  Jestem równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub 

równorzędnej (bez względu na wymiar czasu pracy) ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres pracodawcy 

2.   Wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: nie dotyczy 

co najmniej minimalne wynagrodzenie* / jest niższe od minimalnego 

wynagrodzenia* 

3.  Jestem jednocześnie już ubezpieczony, jako osoba wykonująca: 

- umowę zlecenie lub agencyjną - tak/nie* 

zawartą u innego zleceniodawcy:……………………………….……………. …………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę i adres firmy) 

na okres od ………….….…………… do  ……………………..……. 
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4. Jestem już ubezpieczony z innych tytułów niż w pkt 1 i 2: ** 

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

(określić tytuł ubezpieczenia, nazwę i adres firmy, działalności itp.) 

5. Wnoszę*/nie wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem 

społecznym* 

6. Wnoszę*/ nie wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem 

chorobowym* 

7. Jestem emerytem - tak/nie *, rencistą - tak/nie*  

(nr świadczenia i kto wypłaca)………… ……………………………………..………………… 

8. Umowę tę wykonam w ramach działalności gospodarczej i wystawię 

fakturę VAT**  

9. Podane w niniejszym oświadczeniu dane osobowe są przetwarzane w celu 

wykonania umowy zlecenia, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (RODO).  

 Podanie ww. danych osobowych jest niezbędne do wykonania 

przedmiotowej umowy.  

 Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym. 

 O wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia 

uprzedzę Zleceniodawcę na piśmie oraz przejmuję wszelką 

odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

 

….…………..…………………………. 

Data i czytelny podpis Zleceniobiorcy 

 

UWAGA:     *   zaznaczyć odpowiednie tak lub nie – skreślić niepotrzebne 

        **  skreślić jeśli nie dotyczy 
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Załącznik nr 3 do Umowy zlecenie nr …./2021/UZ  

 

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorcy  

realizująca obowiązki Zleceniodawcy wynikające z przepisów art. 

13 RODO 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Sieć Badawcza 

Łukasiewicz - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, państwową 

osobą prawną działającą w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, posiadającą osobowość prawną, działającą na 

podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 

0000300736, numer NIP: 8943140523 („Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Anżelika 

Bednarz- Szewczyk; ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław; e-mail: 

iod@port.org.pl; tel.: +48 71 734 72 71; tel. kom. +48 727663364. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach 

niezbędnych do wykonania wiążącej Pana/ią umowy cywilnoprawnej, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie odpowiednich danych 

osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. 

4. Administrator dla wskazanych wyżej celów może przetwarzać 

następujące Pan/i dane osobowe: dane identyfikacyjne, w tym imię, 

nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, 

zamieszkania, adres email, numer telefonu, nr rachunku bankowego. 

5. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą: Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii we Wrocławiu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Lokalna Komisja Etyczna we Wrocławiu, Krajowa Komisja Etyczna oraz 

inne podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

7. Pana/i dane osobowe będą co do zasady przechowywane przez 

okres trwania wiążącej Pana/ią umowy cywilnoprawnej z Administratorem 

przedłużonego o okres przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń z 

tytułu tejże umowy, przy czym z przepisów prawa może wynikać 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  

Nr KRS: 0000850580 

 

 

 

 

 

Strona 14 z 14 

 

 

 

 

obowiązek przetwarzania danych przez okres dłuższy (np. dla celów 

księgowych). 

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/i danych narusza 

przepisy prawa. 

9. Jeżeli planowane będzie dalsze przetwarzanie Pana/i danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane, przed 

ich dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani o tym poinformowany/a w 

celu uzyskania zgody. 

 


