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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia z dnia 17.08.2020r.

__________________________ UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY_____________
Zawarta w dniu_________ w Szlichtyngowej, pomiędzy:
Gminą Szlichtyngowa, ul. Rynek 1,67-407 Szlichtyngowa, reprezentowaną przez:
Jolantę Wielgus- Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szlichtyngowa - Doroty Raczyckiej.
zwaną dalej Sprzedającym
a

Zwany dalej Kupującym
§ 1. Przedmiotem umowy kupna - sprzedaży jest samochód specjalny o następujących parametrach:
1) Marka i model: FS LUBLIN ŻUK A 15C;
2) Numer identyfikacyjny VIN: SUL151111F0439106;
3) Pojemność silnika: 2120 ccm;
4) Moc: 40kW (54KM);
5) Stan licznika: 252155km;
6) Kolor nadwozia: czerwony - warstwowy akrylowy;
7) Paliwo: ET;
8) Skrzynia biegów: manualna;
9) Data pierwszej rejestracji: 18.02.1986 r.;
10) Data ważności badania technicznego - nie posada ważnego badania;
11) Data ważności ubezpieczenia OC 01.01.202 lr.
§ 2. Sprzedający oświadcza, że 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. Kupujący oświadcza, iż stan pojazdu będący przedmiotem umowy jest mu dobrze znany. Kupujący
zobowiązuje się do wykorzystywania pojazdu zgodnie z prawem.
§ 4. 1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy
za kwotę : __________ (słownie:____________________ ) zgodnie z wystawioną fakturą VAT.
2. Kupujący zobowiązuje się wpłacić zaoferowaną cenę za pojazd na konto bankowe Sprzedającego nr
32 8669 0001 0060 6260 2000 0015 w terminie do dnia__________ .
3. Wydanie przedmiotu umowy na własność nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie do 5 dni
od wpłynięcia na konto Sprzedającego ceny nabycia.
§5. 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wyposażeniem pojazdu i z tego
tytułu nie zgłasza żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć polisę OC sprzedającego w ciągu 30 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.
§ 6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy
ponosi Kupujący.
§7 . 1 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Sprzedającego.
§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, dwa dla
Sprzedającego.
§ 9. Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób
fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO)
§ 10 Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel. 65 5492327, e-mail umig@szlichtyngowa.pl
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodo@szlichtyngowa.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji
umowy.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające
dane osobowe w imieniu Administratora.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia
umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie sąjuż niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom,
których
dane
dotyczą,
do
ustalenia,
dochodzenia
lub
obrony
roszczeń.
5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa,.
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a
konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania
umowy.
•
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

§ llKażda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób
fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO).
Kupujący:

Sprzedający:

