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WZÓR 

UMOWA nr …/2019 

 

zawarta w Warszawie w dniu ……….……….. 2019 roku pomiędzy: 

 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 

Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 795, z późn. zm.), posiadajacym NIP 525-10-52-103 oraz REGON 010978710, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym  przez: 

1) ……………………………… - ……………………………, 

2) ……………………………… - ……………………………, 

 

a 

…………………………………………………………………………….…………………………………

……….....…………………………………………………………………………….…………………….., 

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/-ą przez:  

 

1) ……………………………… - ……………………………, 

2) ……………………………… - ……………………………, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

………………. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa papierowych bonów 

towarowych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, na podstawie  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę  papierowych bonów towarowych 

dla pracowników Zamawiającego, zwanych dalej „bonami towarowymi", o łącznej wartości 

310 500,00 złotych brutto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100), w niżej 

wymienionych nominałach i ilościach, po cenach danego nominału: 

1) 2070 sztuk bonów towarowych o nominale 100 zł, po cenie jednostkowej 100,00 złotych brutto; 

2) 1449 sztuk bonów towarowych o nominale 50 zł, po cenie jednostkowej 50,00 złotych brutto; 

3) 1035 sztuk bonów towarowych o nominale 20 zł, po cenie jednostkowej 20,00 złotych brutto; 

4) 1035 sztuk bonów towarowych o nominale 10 zł, po cenie jednostkowej 10,00 złotych brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest emitentem papierowych bonów towarowych. Zamawiający będzie 

uprawniony do przeniesienia prawa własności bonów towarowych na osoby trzecie. 

3. Bony towarowe nie są personalizowane, są realizowane na okaziciela. Realizacja bonów towarowych 

nie pociąga za sobą  dodatkowych kosztów manipulacyjnych z tego tytułu dla Zamawiającego, ani dla 

jego pracowników. Każdy z bonów towarowych może być wykorzystany jednorazowo.  

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać za 

wynagrodzeniem na własność Zamawiającego bony towarowe uprawniające do zakupu wszelkich 

towarów dostępnych w  punktach zlokalizowanych na terenie całej Polski, zgodnie z wykazem, 

stanowiącym Załącznik  nr 1  do Umowy (płyta CD). Wykonawca oświadcza, że wykaz punktów 

realizujących bony towarowe będzie aktualny w okresie ważności bonów towarowych.   
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5. Bony towarowe mogą być realizowane w terminie rozpoczynającym się od dnia ich dostarczenia 

Zamawiającemu do dnia ………… r., zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …, której kopia stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, o której mowa w ust. 

5, oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

§ 2. 

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Bony towarowe zostaną dostarczone Zamawiającemu jednorazowo w ciągu 7 dni roboczych, 

liczonych od daty zawarcia Umowy, do siedziby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie 

przy ul. ks. I. J. Skorupki 4, w godz. od 9.00 do 15.00. Odbiór bonów towarowych zostanie 

potwierdzony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli Stron. Protokół odbioru bonów 

towarowych zostanie sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Osobami uprawnionymi do odbioru bonów towarowych w imieniu Zamawiającego są: 

1)……………… -  pracownik Departamentu Kadr, tel. …………, e-mail: …………..; 

2) ……………… - pracownik Departamentu Kadr, tel. …………, e-mail: ………….. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do nadzoru i koordynacji spraw związanych z realizacją 

Umowy jest: 

………………….  -  tel. ……………, e-mail: …………………………………………… 

4. Osoby wskazane przez Zamawiającego przy realizacji Umowy nie są upoważnione do podejmowania 

w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania osób wskazanych przez 

Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach dla poprawnej i terminowej realizacji przedmiotu 

Umowy. 

6. Bony towarowe zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Ryzyko utraty bonów towarowych lub ich uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego  

z chwilą podpisania Protokołu odbioru bonów towarowych. 

 

§ 3. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi ……….…….. zł brutto 

(słownie: ………………………………. złotych 00/100) i uwzględnia wszelkie koszty realizacji 

Umowy, w tym koszty bonów towarowych, dostawy ich do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie 

należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia. Zapłata zostanie dokonana jednorazowo, na 

podstawie prawidłowo wystawionej noty, po dostarczeniu przedmiotu Umowy, zgodnie z § 2 ust. 1. 

2. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy:  

…………………………….…… prowadzony przez bank ……………………………..……., w 

terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej noty. Podstawę wystawienia noty stanowi podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń 

Protokół odbioru bonów towarowych. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, 

Wykonawca w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana 

numeru rachunku bankowego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić notę na Zamawiającego, tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

00-546 Warszawa, ul. ks. I. J. Skorupki 4, w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z 

wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad:  

1) dotyczy noty w formie papierowej: nota zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz dostarczona 

na adres siedziby Zamawiającego; 
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2) dotyczy ustrukturyzowanych elektronicznych not: nota zostanie wystawiona na Zamawiającego 

oraz przekazana za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod 

adresem www.efaktura.gov.pl. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać na nocie datę zawarcia i numer Umowy nadany przez 

Zamawiającego, której dotyczy wystawiona nota. Wykonawca zobowiązany jest podać na nocie 

termin zapłaty wynikający z Umowy.  

5. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z noty, Wykonawca  jest uprawniony do 

żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów, za każdy 

dzień opóźnienia.  

 

§ 4. 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy poprzez zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku nieterminowej dostawy bonów towarowych - w wysokości 0,4% kwoty,  

o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 5% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy wykorzystanie bonów towarów zgodnie z ich przeznaczeniem przez pracowników 

Zamawiającego okaże się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

dokona wymiany tych bonów towarowych na nowe w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy o powyższym fakcie przez Zamawiającego. Dostarczenie i odbiór 

nowych bonów towarowych nastąpi w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz przed terminem 

końcowym, o którym mowa w § 1 ust. 5. Wymienione bony towarowe będą mogły być realizowane w 

okresie od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu do daty określonej w § 1 ust. 5.  

3. W przypadku niemożliwości dostarczenia nowych bonów towarowych w terminie określonym w ust. 

2, Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 3 dni otrzymaną należność za bony towarowe, 

których realizacja okazała się niemożliwa.  

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1145 z późn. zm.) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli wysokość 

szkody przekracza wysokość kar umownych lub gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których kar 

umownych nie zastrzeżono. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar 

umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

określonego w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie 

możliwe Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania jej zapłaty, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty. 

 

§ 5. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z następujących przyczyn:  

       1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie, 

o którym mowa w § 2 ust. 1; 

 2) przedmiot Umowy zawiera istotne, niedające się usunąć wady albo z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie. 
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2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa do naliczenia kar umownych i żądania 

odszkodowania. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej  i zawierać 

uzasadnienie.   

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, Wykonawca 

zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy faktycznie wykonany i odebrany 

w trakcie trwania Umowy. 

 

§ 6. 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie / przy udziale następującego podwykonawcy 

.................................... (jeśli dotyczy), zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik 

nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu Umowy w trakcie 

realizacji Umowy na zasadach określonych w art. 36ba ustawy Pzp.  

3. Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy. 

4. W celu wprowadzenia podwykonawcy, dokonania zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy 

Wykonawca złoży w formie pisemnej wniosek o wprowadzenie, zmianę lub rezygnację 

z podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części przedmiotu 

Umowy powierzonej podwykonawcy lub przed przystąpieniem Wykonawcy do samodzielnego 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji części zamówienia, 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, 

za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania i zaniechania własne. 

 

 

§ 7. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do 

reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę oraz osób zaangażowanych w realizację 

Umowy i każda, we własnym zakresie, będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych przepisy 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 24.05.2016 r., str. 2), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2016/679″. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, wymieniane między Stronami w związku z zawarciem 

i wykonaniem niniejszej Umowy, obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko oraz 

służbowy nr telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej, zostają przez Stronę ujawniającą 

udostępnione Stronie otrzymującej w celu umożliwienia Stronie otrzymującej realizację jej prawnie 

uzasadnionego interesu, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych i służbowych, 

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Osoby, których dotyczą te dane zostaną poinformowane 

przez Stronę ujawniającą, że ich dane osobowe udostępniane są drugiej Stronie Umowy (Stronie 

otrzymującej) jako administratorowi tych danych. Strona ujawniająca dane osobowe zobowiązuje się 

spełnić obowiązek informacyjny z art. 14 rozporządzenia 2016/679 w imieniu administratora danych 

– to jest za Stronę otrzymującą te dane. Treść klauzul informacyjnych przekazywanych przez 
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Zamawiającego dla osób wskazanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy stanowi 

Załącznik nr 5, natomiast treść klauzul informacyjnych przekazywanych przez Wykonawcę dla osób 

wskazanych przez Zamawiającego do realizacji Umowy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Spory, które mogą powstać w czasie trwania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw 

i obowiązków wynikających z Umowy. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia - w tym zawiadomienia o 

zmianie osób wskazanych w § 2 ust. 2-3 - dokonywane przez Strony, wynikające z postanowień 

Umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i 

oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zmiana 

Umowy może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Strony przyjmują dla potrzeb Umowy, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 

dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

6. Osoba reprezentująca Wykonawcę oświadcza, że jest umocowana do zawarcia Umowy, zgodnie z 

przedłożonym do Umowy dokumentem rejestrowym, a udzielone pełnomocnictwa nie zostały 

odwołane, zaś dane Wykonawcy są zgodne w momencie podpisywania Umowy z informacjami 

wskazanymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

8.  Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1   Wykaz punktów handlowo-usługowych (płyta CD) 

2) Załącznik nr 2   Kopia oferty Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3   Protokół odbioru bonów towarowych (wzór) 

4) Załącznik nr 4   Dokument rejestrowy Wykonawcy (wpisać właściwy) 

5) Załącznik nr 5  Klauzula informacyjna przekazywana przez Zamawiającego dla osób 

wskazanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy 

6) Załącznik nr 6   Klauzula informacyjna przekazywana przez Wykonawcę dla osób 

wskazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………… 

WYKONAWCA 

 

 

…………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

(Wykaz punktów handlowo-usługowych (płyta CD) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

(Kopia oferty Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 WZÓR 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

BONÓW TOWAROWYCH 

do Umowy nr …./2019 

z dnia ……………………… 2019 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym: Bankowym Funduszem 

Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie przy ul. ks.I.J. Skorupki 4  

a Wykonawcą:………………………….. 

 

 

W dniu ……………………….. 2019 r. zostały dostarczone Zamawiającemu bony towarowe o łącznej 

wartości ……………….. złotych brutto (słownie: ………………………………. złotych 00/100), w niżej 

wymienionych nominałach i ilościach, po cenach danego nominału: 

1) ………. sztuk bonów towarowych o nominale 100 zł, po cenie jednostkowej 100,00 złotych brutto, 

2) ………. sztuk bonów towarowych o nominale 50 zł, po cenie jednostkowej 50,00 złotych brutto, 

3) ………. sztuk bonów towarowych o nominale 20 zł, po cenie jednostkowej 20,00 złotych brutto, 

4) ………. sztuk bonów towarowych o nominale 10 zł, po cenie jednostkowej 10,00 złotych brutto. 

 

Do odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający złosił następujące uwagi: 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data podpisania protokołu odbioru: ………………………………………………………………………... 

 

 

W odbiorze uczestniczyli: 

 

 

…………………………………………..                                …………………………………………… 

             podpis oraz pieczęć                                                                           podpis oraz pieczęć 

              Zamawiającego                                                                                    Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

(Dokument rejestrowy Wykonawcy – wpisać właściwy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1A do SIWZ 

 

 

Załącznik nr 5 do Umowy 

KLAUZULE INFORMACYJNE DLA OSÓB WSKAZANYCH W RAMACH REALIZACJI UMOWY 

 

 

Klauzula Informacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

 

Stosownie do postanowień art. 14 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm., dalej 

„rozporządzenie 2016/679″), Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że: 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG”) 

z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, adres e-mail: 

kancelaria@bfg.pl.  

2 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych, listownie (adres do korespondencji – jak wyżej) albo drogą 

elektroniczną na adres mailowy iod@bfg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy nr …………… , której 

przedmiotem jest dostawa papierowych bonów towarowych dla pracowników Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego (dalej „Umowa”), zawartej pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym 

(administratorem), a …………………………………….. (wskazać Wykonawcę), a także w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BFG stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez administratora to, w szczególności, możliwość wykonywania umów zawieranych 

z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się z osobami wskazanymi przez kontrahentów do 

realizacji umów wyłącznie w związku oraz w celu wykonywana Umowy.  

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje w szczególności  imię i nazwisko, nazwę firmy, 

stanowisko oraz służbowy nr telefonu oraz służbowy adres e-mail. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 

Umowa w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy Pzp. Odbiorcą danych zawartych 

w Umowie mogą być podmioty, z którymi Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł umowy lub 

porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie 

przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest 

jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 

wparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania 

poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

 W oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy Pzp, Pani/Pana dane mogą być 

przekazywane do państw spoza EOG. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez BFG przez okres niezbędny do osiągnięcia 

celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na 

BFG obowiązek ich dłuższego przechowywania – w szczególności do celów archiwalnych w interesie 

publicznym.  

7. Ponadto, BFG informuje, że ma Pani/Pan prawo do: 

mailto:kancelaria@bfg.pl
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a) żądania od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dostępu do swoich danych osobowych i 

otrzymywania ich kopii,  

b) sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy 

odrębne mogą ograniczyć możliwość korzystania z tego prawa, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą ograniczyć 

możliwość korzystania z tego prawa, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez BFG narusza przepisy prawa. 

 

Z praw tych można skorzystać, składając stosowny wniosek (bezpośrednio lub drogą 

korespondencyjną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) do BFG. 

 

W przypadku gdy udzielenie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenie 2016/679, 

wymagałoby dodatkowych informacji niezbędnych do określenia tożsamości osoby zwracającej się o 

udzielenie tych informacji, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

uczestnika postępowania i/lub nazwy i daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zakres przysługujących praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązujących, w szczególności rozporządzenia 2016/679, ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. To, które z uprawnień będzie mogło być 

zrealizowane, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz trybu 

ich uzyskania przez BFG. 

 

Prawo dostępu do danych i ich sprostowania 

Ma Pani/Pan prawo wnioskować o uzyskanie od BFG informacji, czy przetwarzane są dane osobowe 

Panią/Pana dotyczące, w tym otrzymania kopii tych danych. Może Pani/Pan złożyć także wniosek 

o sprostowanie Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub 

niekompletne. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników. 

Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

Prawo żądania od BFG usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania 

będzie mogło być zrealizowane przy zachowaniu wymagań określonych w art. 17 rozporządzenia 

2016/679 lub art. 18 rozporządzenia 2016/679. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania będzie mogło być wykonane przez BFG tylko 

w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. 
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Prawo do przenoszenia danych 

Prawo do przenoszenia danych nie będzie mogło być wykonane przez BFG, ponieważ przetwarzanie 

danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), lub art. 9 

ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2016/679, albo na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia 2016/679, ani w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1 rozporządzenia 2016/679). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

……………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis osoby otrzymującej niniejszą informację  
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Załącznik nr 6 do Umowy 

KLAUZULE INFORMACYJNE DLA OSÓB WSKAZANYCH W RAMACH REALIZACJI UMOWY 

 

 

Klauzula Informacyjna Wykonawcy 

(Treść klauzuli opracowuje Wykonawca) 

 

 


