UMOWA ZAKUPOWA
NR PPMTz-FZ-………./2020r.
zawarta w dniu ……………………. 2020 r. w Gdańsku pomiędzy:
(1)

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 58327-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy 52.183.500 zł, zwaną dalej „Odbiorcą”, reprezentowaną
dwuosobowo przez:
1. …………………….
2. …………………….

a
(2)

……………………………………………., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
…………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………..,
NIP: …………………., REGON: …..………….., kapitał zakładowy: ………………….., zwaną dalej „Dostawcą”,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..

Odbiorca i Dostawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”.
§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”), jest określenie zasad dostaw produktów w postaci tłucznia
31,5/50mm kl. I gat. I, zgodnego z normą PN-EN 13450 oraz Id-110, w zakresie zadań nr: ……………, (zwanych
dalej „Produktami”), określonych i wyspecyfikowanych wraz z cenami, szacunkowymi ilościami i orientacyjnym
harmonogramem dostaw w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

2.

Dostawca gwarantuje, że dostarczane Produkty będą nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.

Dostawca zapewnia, iż posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny, techniczny, organizacyjny, serwisowy oraz
zapewnia odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie personelu uczestniczącego w realizacji
Umowy.
§2
Wymagania dot. Produktów

1.

Dostawca gwarantuje parametry Produktów zgodne z normą PN-EN 13450 oraz z wymogami technicznymi
zawartymi w obowiązującej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcji Id-110 – Warunki techniczne wykonania i
odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej.

2.

Dostawca dostarczy Odbiorcy wraz z fakturą dokumenty jakościowe dotyczące dostarczonych Produktów zgodne z
Wytycznymi Id-100 – Wytyczne w zakresie dokumentów wymaganych przy zakupach materiałów
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., w szczególności deklarację zgodności.
§3
Składanie i realizacja Zamówień

1.

Dostawy Produktów będą każdorazowo realizowane zgodnie z treścią złożonego przez Odbiorcy zamówienia
(zwanego dalej „Zamówieniem”). Zamówienia składane będą za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na
adres email Dostawcy: ……………………..

2.

Dostawy Produktów realizowane będą w terminach i do miejsc przeznaczenia określonych przez Odbiorcę w
Zamówieniach, przy czym terminy dostaw będą zbliżone z określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

3.

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że całość dostaw Produktów winna zostać zrealizowana w terminie do
……………. r., o ile Odbiorca w złożonych Zamówieniach nie określi odmiennego terminu.

4.

Zamówienia będą składane Dostawcy najpóźniej w terminie 5 dni przed terminem dostawy określonym w
Zamówieniu.

5.

Przedstawicielami Dostawcy upoważnionymi do przyjmowania Zamówień, uzgadniania korekt Zamówień oraz
ustalania zmiany terminów dostaw są:

6.

a) ……………………….

e-mail: …………………………………

tel. ………………..

b) ……………………….

e-mail:…………………………

tel. ………………..

Przedstawicielami Odbiorcy upoważnionymi do składania Zamówień, uzgadniania korekt Zamówień oraz ustalania
zmiany terminów dostaw są:
a) Małgorzata Falgowska

e-mail: m.falgowska@ppmt.com.pl

tel. 600 006 372

b) Michał Tabisz

e-mail: m.tabisz@ppmt.com.pl

tel. 609 508 318

7.

Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 2 i 3, dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

8.

Odbiorca nie jest zobowiązany do złożenia Zamówień na pełną ilość Produktów określoną w § 1 ust. 1 oraz w
wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Prawo do częściowej realizacji Umowy przysługuje Odbiorcy w
szczególności w przypadku gdy przyczyna takiego ograniczenia leży po stronie inwestora lub zaistniały inne
przyczyny nieznane na dzień podpisania Umowy. W takim przypadku Dostawcy nie będą przysługiwać względem
Odbiorcy jakiekolwiek roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za część Produktów dostarczoną Odbiorcy zgodnie
ze złożonymi Zamówieniami.
§4
Cena

1.

Ceny Produktów określone w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy są cenami netto i nie obejmują
podatku od towarów i usług, do którego zapłaty zobowiązany będzie Odbiorca według stawki wynikającej z
obowiązujących przepisów prawa.

2.

Ceny Produktów są stałe przez cały okres realizacji Umowy. Ceny obejmują wszelkie koszty i ryzyka, które ponosić
będzie Dostawca w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym związane z realizacją dostaw Produktów, w
szczególności koszty załadunku i transportu Produktów. Dostawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

3.

Łączna wartość Produktów dostarczonych na podstawie Umowy nie przekroczy kwoty …………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………. brutto ).
§5
Przyjęcie dostawy Produktów

1.

Dostawa Produktów wymaga potwierdzenia przez Odbiorcy. Odbiorca potwierdza przyjęcie dostawy Produktów
poprzez złożenie czytelnego podpisu lub podpisu z pieczątką imienną przez osobę przyjmującą Produkty na
dokumencie WZ, z wpisaniem daty przyjęcia dostawy.

2.

Niezwłocznie po podpisaniu dokumentu WZ Odbiorca prześle jego skan pocztą email na adres Dostawcy:
…………………………………..

3.

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonych Produktów, przedstawiciele Stron
niezwłocznie uzgodnią termin spotkania, na którym sporządzą i podpiszą stosowny protokół.
§6
Rozliczenia finansowe

1.

Rozliczenia za dostarczone Produkty dokonywane będą na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Dostawcę
według następujących zasad:
a)

faktury wystawiane będą na Odbiorcę,

b)

każda faktura VAT zawierać będzie numer Umowy, dokumentu WZ i datę dostawy,

c)

zapłata za dostarczone przez Dostawcę Produkty nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany w fakturze, w terminie ….. dni od dnia doręczenia Odbiorcy prawidłowej faktury, tj. zgodnej z
obowiązującymi przepisami i Umową,

d)

za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

2.

Dostawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia Odbiorcy z zapłatą za odebrane
Produkty.

3.

Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

4.

Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
§7
Rękojmia i Gwarancja

1.

Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym oraz regulacjach wewnętrznych obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.

Niezależnie od przysługującej Odbiorcy rękojmi za wady, Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości
dostarczonych Produktów na okres 36 miesięcy od daty dostawy.

3.

Gwarancja nie narusza uprawnień Odbiorcy wynikających z rękojmi za wady, jak również innych uprawnień
wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, w tym uprawnienia do żądania naprawienia szkody na
zasadach ogólnych.

4.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady Produktów wykryte podczas odbioru lub w okresie późniejszym, w tym trakcie
eksploatacji. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że gwarancja obejmuje także
Produkty zabudowane w torze.

5.

W ramach udzielonej gwarancji Dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad.

6.

Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Dostawca.

7.

W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego Produktu Dostawca zobowiązany jest do podjęcia czynności
zmierzających do jej usunięcia następnego dnia roboczego po zgłoszeniu wady przez Odbiorcy. Wymiana
Produktu winna nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady. Strony
mogą uzgodnić inny termin usunięcia wad. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań
Produktów powyższy termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do sprawnego przeprowadzenia
wymaganych badań.

8.

W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę wad Produktów w terminie lub w przypadku konieczności
natychmiastowego usunięcia wad, Odbiorca będzie uprawniony – według swojego wyboru – do usunięcia wad na
koszt Dostawcy.
§8
Odpowiedzialność

1.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Odbiorcy lub osobom trzecim w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

2.

Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Dostawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy Dostawca
odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.

3.

Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem działania siły
wyższej.

4.

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające
poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
zapobieżenia. Za siłę wyższą w szczególności uznane mogą być następujące zdarzenia, o ile wpływają one na
wykonanie niniejszej umowy:
a)

strajki lub inne formy protestu,

b)

pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,

c)

powodzie,

d)

katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności.

5.

Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku lub skutków pandemii COVID-19.

6.

Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnień wynikających z
działania siły wyższej i zapewnienia należytego wykonania obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.
Wynikające z niniejszej umowy obowiązki Stron, które z uwagi na działanie siły wyższej, nie mogą być realizowane
pomimo podjęcia przez Stronę niezbędnych działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, ulegają zawieszeniu na
czas jej działania. Niezwłocznie po ustąpieniu działania siły wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zaś Dostawca zobowiązany będzie ponadto podjąć na
własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione z Odbiorcą, zmierzające do usunięcia skutków opóźnień
powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz ich nadrobienia.

7.

Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno
o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności stanowiących przejaw siły wyższej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności oraz podjęte przez
siebie działania, o których mowa w ust. 6.
§9
Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Odbiorca może żądać od
Dostawcy zapłaty następujących kar umownych:
a)

w przypadku opóźnienia w dostawie Produktów lub dostawy niezgodnej z Zamówieniem – karę umowną w
wysokości 1% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Zamówieniem dostawy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

b)

w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Produktów – karę umowną w wysokości 2% wartości brutto
wadliwych Produktów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c)

w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca – karę
umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto Produktów określonej w § 4 ust. 4.

2.

Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od uprawnień przysługujących Odbiorcy na mocy Umowy lub
obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

3.

Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.

4.

Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej lub wezwania do
zapłaty.

5.

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.
§10
Zakaz cesji i potrąceń

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Dostawcy wobec Odbiorcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez
zgody Odbiorcy być przeniesione przez Dostawcę na osoby trzecie, ani przedstawione przez Dostawcę do potrącenia ze
wzajemnymi wierzytelnościami Odbiorcy wobec Dostawcy.

§11

Zachowanie poufności
1.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji
dotyczących drugiej Strony otrzymanych lub uzyskanych w związku z prowadzona współpracą i realizacja
niniejszej umowy, a które nie są powszechnie i legalnie dostępne. W szczególności dotyczy to nieujawnionych do
wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji

posiadających wartość gospodarczą, a także warunków współpracy wzajemnej oraz danych o rozliczeniach
finansowych, cenach produktów lub zastosowanych rabatach.
2.

Obowiązek określony powyżej w ust. 1 odnosi się do wszelkich informacji poufnych, niezależnie od tego czy Strona
otrzymała je bezpośrednio od drugiej Strony, czy też za pośrednictwem osób współpracujących bądź też osób
trzecich działających w imieniu Strony.
§12
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7.

3.

Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

5.

Dostawca potwierdza zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Odbiorcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy
oraz zobowiązuje się wykonać w imieniu Odbiorcy obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe
przekazywane będą Odbiorcy w związku z realizacją Umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich
z Polityką prywatności Odbiorcy. Dostawca zobowiązany jest na żądanie Odbiorcy przedstawić mu dowody
potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Harmonogram dostaw
2. Załącznik nr 2 – Polityka prywatności Odbiorcy
DOSTAWCA

ODBIORCA

Zał. nr 1 do Umowy PPMTz-FZ-…………/2020r.
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Załącznik nr 2 do Umowy nr PPMTz-FZ- ……………./2020r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
Niniejszy dokument dotyczy podmiotów współpracujących z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) będących osobami fizycznymi oraz pracowników
i współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką.
Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy przetwarzaniu
danych osobowych podmiotów współpracujących ze Spółką, będących osobami fizycznymi oraz danych osobowych
pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką, w oparciu o 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 (dalej: „RODO").
1.

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk.
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych można skontaktować
się za pomocą poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.
2.

Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora danych następującym odbiorcom:
a)

upoważnionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji umów,

b)

podmiotom współpracującym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi
kurierskie i pocztowe, dostawcom narzędzi informatycznych, bankom, ubezpieczycielom, doradcom prawnym i
podatkowym),

c)

podmiotom prowadzący postępowania w sprawie udzielenia zamówień, w związku z tymi postępowaniami lub
wykonywaniem umów na realizację udzielonych Spółce zamówień,

d)

innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3.

Podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych.

Administrator danych przetwarza Państwa dane w niżej wymienionych celach i na podstawie niżej wymienionych
przepisów prawa:
a)

dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa umową o współpracy z Administratorem danych lub w
związku z wykonaniem umowy zawartej przez Państwa z Administratorem danych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1
lit. b RODO),

b)

dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych polegającego na ułatwieniu współpracy lub realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust.
1 lit. f RODO),

c)

dane osobowe będą przetwarzane w zakresie jaki jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w
postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi
roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Administratora danych.

Posiadają Państwo prawo do:
a)

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,

b)

prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu; Administrator danych może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe
w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora danych będą istniały ważne prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c)

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d)

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

e)

prawo do skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

Podanie danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a dane osobowe pracowników lub
współpracowników pośrednio od podmiotu współpracującego z Administratorem danych.
Podanie bezpośrednio przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania
nie będzie możliwe zawarcie lub realizacja z Państwem umowy.
6.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu
o przekazane przez Państwa dane osobowe.
7.

Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia
celów, dla których zebrano dane lub jeżeli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym
prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres niezbędny do obrony interesów
Administratora.
8.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w ramach powierzenia danych osobowych
lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, wyłącznie przy spełnieniu jednego z warunków:
a)

Komisja Europejska stwierdziła, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni
stopień ochrony,

b)

państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony,

c)

zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust 1 RODO, a Administrator danych ocenił wszystkie
okoliczności przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnił odpowiednie zabezpieczenie oraz
poinformował o przekazaniu organ nadzorczy.

