Załącznik nr 3
UMOWA NR ..............
Zawarta w dniu...................................... r. pomiędzy:
Powiat Ełcki, adres Powiatu: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP Powiatu: 8481827319 –
reprezentowany przez: Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku - Pana
Artura Bońkowskiego, adres Jednostki Organizacyjnej : ul. Kajki 4, 19-300 Ełk ,
zwanego dalej „Sprzedającym”
a
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zwanym dalej „Kupującym”

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Używany samochód Fiat Punto, rok produkcji 2000, Nr identyfikacyjny (VIN)
ZFA18800004137518 .
§2
Sprzedający oświadcza, że używany pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się
żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: ..................................................
Słownie: ....................................................................................................................................
§4
1.

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1

niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. Kupujący jest zobowiązany
zapłacić cenę nabycia w terminie i na konto szkoły zgodnie z wystawioną fakturą VAT.
Wydanie samochodu nastąpi w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia wpływu środków za
nabycie samochodu.

§5
Kupujący oświadcza także, że przyjmuje warunki przetargu, nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu
technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży który jest mu znany oraz że z tego tytułu nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§9
Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie
Sąd właściwy dla Sprzedającego.
§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 6
im. Macieja Rataja w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. Kajki 4, tel: 87 610 23 62,
mail: zs6@elk.edu.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku możliwy jest pod numerem tel. nr. 87 610 23 62 lub adresem email (adres
email): zs6@elk.edu.pl.

3.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z
dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy.

4.

Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).

6.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

7.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy.
Artur Bońkowski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku

