
Projekt  Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
 

UMOWA nr …/E/2022 
sprzedaży samochodu 

 
 
W dniu …….2022 roku w Kołobrzegu,  
pomiędzy: 

• Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA  
ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-10-43-248, REGON 330392390, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział  
Gospodarczy KRS nr 0000000958, zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 

 reprezentowanym przez: 
 

1. dr n. med. Elżbietę Wabiszewską – Dyrektora Centrum, 
2. Katarzynę Skowrońską – p. o. Głównego Księgowego, 

a 

• …………………………………………………………………… 
wybranym w trybie przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Renault Trafic przez Centrum Rehabilitacji 
Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA, zwanym w dalszej części umowy 
„Kupującym”,  

 
zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu: 

• marka: Renault, model: Traffic, rok produkcji: ………………… 

• nr nadwozia (VIN): …………………  

• nr rejestracyjny: ………………… 
 

§ 2  
1. Sprzedający oświadcza, że samochód określony w § 1 niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, praw osób trzecich  
oraz jakichkolwiek innych obciążeń, czy zabezpieczeń. 

3. Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma wad technicznych, które są mu znane w dniu sprzedaży,  
i o których nie powiadomił Kupującego.  

4. Sprzedający oświadcza, że nie odpowiada za wady ukryte pojazdu. 

5. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany. 
 

§ 3 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód określony w § 1 umowy za kwotę 

…………………………..……….. (słownie:………………………………………….). 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. 

3. Kupujący wpłaci Sprzedającemu kwotę wskazaną w ust. 1 w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury, 
na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, SWIFT (BIC) GOSKPLPW,                                                                               
nr PL  67 1130 1176 0022 2137 0920 0002. 

 
§ 4 

1. Kupujący po zapłacie kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, odbierze nabyty pojazd w ciągu 7 dni od wpływu środków 

odpowiadających cenie nabycia na konto Sprzedającego.  

2. Odbiór samochodu nastąpi na koszt Kupującego. 

3. Odbiór samochodu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i załączonego potwierdzenia 

wpłaty środków na konto Sprzedającego. 

 

§ 5 

1. Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem  

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) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,  

których dane dotyczą. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych Sprzedającego jest Pan Józef Skrzypczak, e-mail  

iod@niwa.info.pl. 

mailto:iod@niwa.info.pl


3. Sprzedający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zobowiązuje się, przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

4. Sprzedający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe zawarte w umowie sprzedaży samochodu przetwarzane  

będą w celu jej zawarcia, realizacji oraz w celu wykonywania obowiązków prawnych.  

6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Kupującemu nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, na podstawie  

art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Sprzedający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa, instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa, podmioty prowadzące  

działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz stron usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową. 

9. Dane udostępniane przez Sprzedającego nie będą zautomatyzowane, stosownie do art. 22 RODO  

ani nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Sprzedający oświadcza, że nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowych. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy oraz przez okres wynikający z odrębnych 

przepisów.  

12. Sprzedający dopuszcza możliwość przekazania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu  

w celu realizacji umowy. 

 
§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla Sprzedającego. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

..............................................................                              ................................................................ 
     (podpis osoby reprezentującej Kupującej)                                        (podpisy osób reprezentujących Sprzedającego)                                                                  

  
 
 
 
 
                                                                                               ................................................................ 
                                                                                                    (podpisy osób reprezentujących Sprzedającego)                                                                  


