UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta ………………………………….. w Warszawie, pomiędzy:
…………………………………………..,
…………………………………………..,
zwaną dalej SPRZEDAWCĄ
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….…..
zwanym dalej KUPUJĄCYM
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka i model ……………………………………………………………………………….
rok produkcji ………………………., nr silnika ……………………………….………….
nr nadwozia ……………………………, nr rejestracyjny …………………….……………
(dalej: „pojazd”)
2. Sprzedawca oświadcza, że jest pierwszym właścicielem pojazdu, że pojazd stanowi jego
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowi
przedmiotu zabezpieczenia.
3. Sprzedawca oświadcza, że pojazd jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako
dobry.
§2
1. Kupujący oświadcza, że pojazd widział, dokonał jego oględzin, wykonał jazdę próbną /
zrezygnował z wykonania jazdy próbnej i że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
2. Kupujący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego,
właściwości, parametrów, a także co do wyglądu pojazdu.
§3
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd za cenę ………………… zł (słownie:
……………………………………………………………….………) zł.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży w terminie określonym w regulaminie
przetargu, w ramach którego następuje sprzedaż pojazdu.
3. Wydanie pojazdu nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach 9:00 - 16:00, niezwłocznie
po zaksięgowaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. Wraz z wydaniem pojazdu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez
niego rzeczy służące do korzystania z pojazdu, w tym dwa komplety kluczyków, zestaw
opon zimowych oraz koło zapasowe. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne
dokumenty związane z pojazdem, w tym dowód rejestracyjny i instrukcję obsługi.
§4
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Sprzedający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
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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), zwanego dalej RODO, w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Kupującego oraz
osób
fizycznych
wskazanych
przez
ten
podmiot
jako
osoby
do
kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
Administratorem danych osobowych, przekazanych w związku z realizacją Umowy, jest
Mińska 65. Dedykowany adres poczty elektronicznej, wyznaczony przez administratora
danych osobowych, na który można kierować pytania i wnioski dotyczące przetwarzania
przez Mińska 65 danych osobowych, jest następujący: rodo@minska65.pl
W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty w grupy kapitałowej do
której należy Mińska 65 sp. z o.o., podmioty świadczące usługi prawne dla Mińskiej 65 sp.
z o.o. oraz administrator Obiektu.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Sprzedającego
na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej
Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom
trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej
Umowy.
Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od
końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w szczególności z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018
r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych, skutkuje niemożnością
zawarcia i realizacji Umowy.
W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Sprzedający nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.
Kupujący zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej
Umowy o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§5
1. Wszelkiego rodzaju koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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