Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266

UMOWA
kupna – sprzedaży

zawarta dnia ……………………….. pomiędzy:
Urzędem Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak reprezentowanym przez Wójta
Gminy Piotra Sinkiewicza – zwanym dalej „Sprzedającym”,
a
………………………………………………………….., zwanym dalej „Kupującym”
§ 1.
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód pożarniczy marki STAR 266. Dane techniczne
samochodu:
1) Nr nadwozi/podwozia: 6317352
2) Rok produkcji: 1986
3) Dowód rejestracyjny seria DR/BAO 0943556
4) Typ pojazdu: pożarniczy o napędzie 6x6 / na 3 osie.
5) Silnik o pojemności 68427 ccm – 110 kW
§ 2.
1. Cenę sprzedaży ustalono na kwotę …………………….. zł słownie: ………………………...
§ 3.
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny samochodu, opisanego w §1 niniejszej
umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag.
2. Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie
powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego samochodu.
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe samochodu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 4.
1. Sprzedający oświadcza, że cała kwota sprzedaży zostanie uiszczona przez Kupującego w terminie
do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy: 35 9367 0007 0000 0000 0866
0003
§ 5.
1. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu po uiszczeniu przez Kupującego całej kwoty
sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego.
2. Brak zapłaty upoważnia Sprzedającego do wstrzymania protokolarnego przekazania samochodu.
§ 6.
1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.

§ 7.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Rutka-Tartak,
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak . Sprzedający może skontaktować się z nami osobiście, poprzez
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 87 5687255
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta Gminy Rutka-Tartak danych
osobowych Sprzedający może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Panią
Danielą Staszkiewicz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
inspektorodo@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z
przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego
przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Wójta Gminy Rutka-Tartak.
4. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią
danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości
realizacji tych zadań.
5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do
Administratora Danych.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą
być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych,
instytucjom
świadczącym
usługi
serwisowe,
gwarancyjne
oraz
wsparcia
merytorycznego/organizacyjnego.
7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania
lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które
zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych
osobowych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
§ 9.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………..
SPRZEDAJĄCY

…………………………………………..
KUPUJĄCY

