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UMOWA Nr ZOO/UM/NT/……/2021 - Wzór 

zwana dalej umową 

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

Miastem Stołecznym Warszawą, z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, posiadającym 

NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w 

imieniu którego występuje:  

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – dr Andrzej Grzegorz Kruszewicz, działający 

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r. GP-IX.0052.558.2012, zwanym w dalszej części 

umowy Zamawiającym,  

a 

………………….. z siedzibą w ……………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: ………, 

posiadającą NIP: ………………, REGON: ……….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowaną przez:  

………………………….. 

Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem reaktora ozonu w budynku 

Hipopotamiarni (zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy) na 

terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę reaktora ozonu wraz z jego montażem. Szczegółowy 

opis przedmiotu umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do umowy) i 

stanowi jej integralną część. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

3.1. dostawę fabrycznie nowego reaktora ozonu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z 

wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, 

pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w 

szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, określonego w Opisie przedmiotu 

zamówienia (Załącznik Nr 1 do umowy), wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, 

zamontowaniem, podłączeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

3.2. dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i 

zapytaniem ofertowym, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie 

zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej staranności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy oraz uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 



NZ-28-6/21  Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 

Umowa Nr ZOO/UM/NT/………../2021 - Wzór  2 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 

wykonaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które 

mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 

5. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i 

kompletne wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 3 Zasady współpracy 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji stanowiących 

informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze Stron. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub 

zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub 

podwykonawców, jak za działania własne.  

4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

……………………………………………..,  

Email: ………………….., tel. ………………………. 

5. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować będzie:  

…………………………………………….., 

Email: ……………………, tel. ……………………….. 

§ 4 Termin i miejsce realizacji umowy 

1. Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r.  

2. Dostawa i montaż zostaną zrealizowane w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 

8:00 – 15:00. 

3. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu umowy jest Budynek Hipopotamiarni - Miejski 

Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. 

4. Potwierdzeniem prawidłowej, zgodnej z umową realizacji dostawy i montażu będzie protokół 

odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy przy dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiającemu zostanie stwierdzona 

wada dostarczonego przedmiotu albo jego niezgodność z umową, w szczególności z 

wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia: 

5.1. jeżeli wady/niezgodności są istotne (tj. nie powodują niezgodności z wymogami technicznymi 

zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i nie uniemożliwiają korzystania z towaru zgodnie 

z ich przeznaczeniem) – Zamawiający podpisze dokument dostawy i/lub protokół odbioru z 

zastrzeżeniami wskazującymi i szczegółowo uzasadniającymi owe niezgodności, co będzie 

skutkować obowiązkiem niezwłocznego usunięcia przez Wykonawcę tych niezgodności; 

5.2. jeżeli wady/niezgodności te są istotne (tj. powodują niezgodność z wymogami technicznymi 

zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do umowy) lub uniemożliwiają 

korzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem) – Zamawiający może odmówić podpisania 

dokumentu dostawy i/lub protokołu odbioru, pod warunkiem, że jednocześnie zgłosi 

Wykonawcy zastrzeżenia, co będzie skutkować obowiązkiem niezwłocznego usunięcia przez 
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Wykonawcę tych niezgodności lub dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego 

wymagania Zamawiającego. 

§ 5 Podwykonawcy 

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy) 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia osobiście/przy pomocy podwykonawców, którzy 

wykonają następujący zakres prac: ………………… 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu 

umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób 

trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 

 

§ 6 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy wraz z 

montażem na podstawie ceny zawartej w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2): 

netto: ………… zł (słowni złotych: ………..); 

VAT ….. : …………….. zł (słownie złotych: ………………); 

brutto: …….. zł (słownie złotych: …………). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie 

występujące po stronie Wykonawcy koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

opisanego w § 1 ust. 3. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za dostarczony i zamontowany przedmiot 

umowy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury na adres e-mail faktury@zoo.waw.pl Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

w Warszawie wraz z podpisanym protokołem odbioru. 

4. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3, za datę skutecznego doręczenia 

faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 

Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i 

znajdującym się na tzw. białej liście podatników VAT. 

7. Podstawą do wypłacenia należności za wykonany przedmiot umowy stanowić będzie 

prawidłowo wystawiona faktura, na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego. 

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy na podstawie, której jest 

wystawiona. 

9. Fakturę VAT należy wystawić na nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-

950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481. 

10. Odbiorcą oraz płatnikiem faktury będzie Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. 

Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. 

mailto:faktury@zoo.waw.pl
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11. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Warszawie. 

12. Wykonawcy przysługują należności na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 935 ze zm.) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. 

13. Środki na realizację umowy przewidziane są w planie finansowym Zamawiającego na rok 2021. 

§ 7 Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela …………….. gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o 

którym mowa w § 4 ust. 4 umowy lub usunięcia przez Wykonawcę niezgodności poprzez 

dostarczenie przedmiotu zamówienia, spełniającego wymagania Zamawiającego, zgodnie z § 

4 ust. 5 umowy. 

2. Jeżeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w 

ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres czasu niż 

gwarancja Wykonawcy, po upływie okresu wskazanego w ust. 1 obowiązuje gwarancja 

producenta. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 

wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą integralną część umowy. 

4. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikające z przepisów art. 556 – 557 Kodeksu cywilnego.  

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 

odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył uprawnionemu z 

rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepisy 

powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na 

podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej wady z 

osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu 

na ich koszt. 

7. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację 

wymagań Zamawiającego dotyczących gwarancji. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres 

zrównany z okresem udzielonej gwarancji, zgodnie z ust. 1. 

§ 8 Zmiana postanowień umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w 

stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji 

zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w poniższym 

zakresie: 

1.1. zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w 

umowie; 
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1.2. w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz; 

1.3. zmiany wysokości ceny o kwotę, wynikającą z urzędowej zmiany wysokości stawki podatku od 

towarów i usług, obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania 

umowy, poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT i zmiany wynagrodzenia brutto; 

1.4. zmiany terminu wykonania z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; 

1.5. istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, 

producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyka, że jego produkty, świadczenia 

itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia 

w przyszłości; 

1.6. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania umowy; 

1.7. konieczność zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy spowodowanej podjęciem przez 

Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu 

prowadzenia dostawy; 

1.8. wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany towar został wycofany ze sprzedaży lub 

zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez 

producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim). Zamawiający dopuszcza 

możliwość zaoferowania i dostarczenia innego towaru pod warunkiem, że funkcjonalność 

towaru nie będzie niższa niż towaru zaoferowanego, a cena zgodna z ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę zaoferowanego towaru. 

2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres 

rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu 

zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje 

konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania 

zamówienia.  

§ 9 Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W razie zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie może naliczyć Zamawiający wynosi 25% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 
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6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanki do odstąpienia lub 

powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać 

uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

§ 10 Udostępnienie informacji publicznych 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (gdy jest osoba fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, 

nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).  

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego.   

3. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone 

w przepisach 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 04.05.2016), 

zwanym dalej RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych.   

4. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych.   

5. Wykonawca zapewnia wypełnianie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji umowy.   

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 4 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.). 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.  

8. W przypadkach nieokreślonych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.   

9. Wszelkie sprawy sporne powstałe na gruncie umowy Strony będą rozstrzygały polubownie, a 

nierozstrzygnięte poddadzą pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego.  

10. ZOO jest jednostką samorządową m.st. Warszawy, miasta bez dyskryminacji, bez nienawiści i 

przemocy. Nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminowania oraz wykluczenia ze 

względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania, orientację 
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seksualną, pochodzenie etniczne itp. Oczekujemy, że partnerzy, z którymi współpracujemy 

będą prezentować te same wartości oraz wspierać nasze działania antydyskryminacyjne.  

11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i jeden dla Zamawiającego.  

§ 12 Wykaz załączników 

1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik Nr 3 – Obowiązek informacyjny dla osób, których dane zostały przekazane przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 Obowiązek informacyjny dla osób, których dane zostały przekazane przez 

Wykonawcę (dalej w Załączniku zwanego pracodawcą) do Zamawiającego (dalej w załączniku 

zwanym: ZOO) 

Na podstawie art. 14 RODO, ZOO (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3; 03-

461 Warszawa) informuje, że otrzymał Państwa dane osobowe od Państwa 

pracodawcy/zleceniodawcy (źródło danych) i stał się ich administratorem na mocy obowiązującej 

pomiędzy stronami umowy/porozumienia w celu wykonania jej postanowień tj. kontaktu z Państwem 

jako osób realizujących jej postanowienia (lub reprezentujących podmiot).  

1. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania 
danych osobowych przez ZOO lub pytania dotyczące przysługujących Państwu uprawnień, mogą 
się Państwo skontaktować z ZOO na adres: ul. Ratuszowa 1/3; 03-461 Warszawa) bądź z 
inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@zoo.waw.pl 

2. RODO to Rozporządzenie 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. RODO reguluje 
kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 
r. 

3. ZOO przetwarza Państwa dane osobowe pochodzące od Państwa pracodawcy w celu wykonania 
umowy łączącej ZOO z Państwa pracodawcą na mocy, której wykonują Państwo działania dla ZOO. 
Działania te realizujecie Państwo w jego imieniu na podstawie łączącej Państwa z pracodawcą 
umowy i to stanowi podstawę przekazania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu jakim jest kontakt 
z Państwem i realizacja umowy. Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu oraz 
wykonywania postanowień umowy (w tym wpuszczenia na teren ZOO. 

4. Dane osobowe udostępnione ZOO to: imię i nazwisko oraz połączony z nimi służbowy e-mail oraz 
telefon. W przypadku przekazywania innych danych, Państwa pracodawca zobowiązany jest 
przekazać Państwu te informacje. 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom 
odbiorców danych: podmiotom wspierającym ZOO w realizacji umów takim jak dostawcy usług IT, 
audytorom, doradcom, prawnikom (podmioty działające na zlecenie i w imieniu ZOO), a także, 
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie odrębnej podstawy prawnej (jako 
administratorzy) takim jak instytucje państwowe, o ile zaistnieje taka podstawa prawna lub 
żądanie. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu (realizacji 
umowy) oraz okres wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, a także spełnienia innych obowiązków 
nałożonych prawem w tym obowiązków archiwizacyjnych. 

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. ZOO nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Państwa istotne skutki prawne. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZOO przysługują Państwu następujące 
prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych 
osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane 
powyżej. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możecie Państwo z 
nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. 
uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu przetwarzania 
danych osobowych. 
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10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZOO danych osobowych narusza przepisy 
obowiązującego prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

11. ZOO nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji 
międzynarodowych. 

 


