Wzór umowy
Umowa sprzedaży samochodu Renault Megane Scenic

W dniu ................................ w Częstochowie pomiędzy:
POLITECHNIKĄ CZĘSTOCHOWSKĄ z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69
(NIP 573-011-14-01), zwaną w treści umowy Sprzedającym, w imieniu którego działają:
…………………………………………….
…………………………………………….
a
Panią/Panem……………………………………………legitymującym się dowodem osobistym
seria………..nr……………
wydanym przez ……………………………………………..………………….
zamieszkałym…………………………………………………………………….
/lub firmą………………………z siedzibą w ……………..….. przy ………………….działającą
na podstawie …………………………………………., NIP…………….,REGON………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………….
zwanym/zwaną dalej Kupującym

zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu Renault Megane
Scenic umowa następującej treści:
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki Renault Megane Scenic, nr
rejestracyjny SC 11416, numer identyfikacyjny (VIN) VF1JA0B0524169189, rok produkcji
2001 r.
2. Pojazd, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy, jest wolny od wad prawnych, nie
jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne
postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§2
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd opisany w § 1 pkt. 1 za cenę zaoferowaną w
złożonej ofercie, w wysokości …………………. zł brutto, (słownie: ……………..), płatną w
terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury, przelewem na konto Sprzedającego.
2. Opóźnienie Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczające 7 dni upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości
5 % kwoty wynagrodzenia brutto.
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§3
1.
2.

3.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od potwierdzenia wpływu
wynagrodzenia określonego w § 2 pkt. 1 na konto Sprzedającego.
Wydanie pojazdu z miejsca postoju: parking przy Politechnice Częstochowskiej, ul.
Dąbrowskiego 69, Częstochowa, wraz z dokumentami zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo – odbiorczym (stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy),
podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego. Ze strony Sprzedającego
do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego upoważnione są następujące
osoby:………………………...
Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu w tym: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 2 komplety
kluczyków, aktualną polisę ubezpieczenia OC.
§4

1.
2.

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do tego stanu.
Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.
§5

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.1. Sprzedający jako administrator powierza Kupującemu jako podmiotowi przetwarzającemu, w
trybie art. 28 ust. 3 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), dalej: Rozporządzenie dane osobowe:
imiona i nazwiska pracowników Sprzedającego, ich numery telefonu i adresy e-mail do
przetwarzania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie umowy, w celu
prawidłowego wykonywania umowy.
1.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
1.3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Zakres i cel przetwarzania danych
2.1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone mu na podstawie umowy dane
odpowiednio kontrahentów Administratora, pracowników Administratora oraz podmiotów
współpracujących z Administratorem.
2.2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu wykonania łączącej strony umowy.
2.3. Przetwarzający nie może przetwarzać danych osobowych w innym celu niż jest to wskazane
w ust. 2.2. powyżej.
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3. Obowiązki podmiotu przetwarzającego
3.1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
3.2. Podmiot przetwarzający dołoży należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
3.3. Podmiot przetwarzający nada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
3.4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dochować starań w celu zachowania w tajemnicy (o
której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie realizacji umowy, jak i po jej ustaniu/rozwiązaniu/wypowiedzeniu.
3.5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie
danych osobowych.
3.6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu
informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia.
3.7. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości
pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
3.8. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, w tym niezgodnie z celem powierzenia
przetwarzania danych i obowiązującymi przepisami, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Podmiot
przetwarzający odpowiedzialny jest w tym przypadku za wszelkie szkody poniesione przez
osoby trzecie i Administratora. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego obejmuje także
zwrot na rzecz Administratora pełnej wysokości nałożonych na niego odszkodowań,
grzywien i kar administracyjnych.
4. Prawo kontroli
4.1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Administrator danych
realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z
minimum 3-dniowym uprzedzeniem.
4.2. Podmiot przetwarzający usunie stwierdzone podczas kontroli uchybienia w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
4.3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
5. Zasady zachowania poufności
5.1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
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współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
5.2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody pod rygorem nieważności Administratora danych w innym celu niż
wykonanie, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
6. Zasady informowania
6.1. Przetwarzający niezwłocznie nie później niż w ciągu 72 godzin poinformuje Powierzającego
o:
a. wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych lub ich
niewłaściwego wykorzystania lub wykorzystania ich w niewłaściwym celu
b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych
danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Policję lub sąd , ZUS, Urząd Skarbowy, PIP.
6.2.

Przetwarzający udziela Powierzającemu, na każde jego żądanie, informację na temat
przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie Strony.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla
Kupującego.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Oferta Kupującego z dn. …..…….2018 r.
Załącznik Nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy
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Sprzedający
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