UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Zawarta dnia ..................................... w ..................................................................... pomiędzy
.....................................................................................................................................................
zamieszkałym………………………………………………………………………………………………………………………….
nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………….. wydanym
przez…………………………………………………………………………………………….…..zwanym w dalszej części
umowy Sprzedawcą,
a:
firmą „JAMAR”, Andrzej Mażarski, 56-160 Wińsko, Budków 47 NIP:6921009938 zwanym w dalszej części
umowy Kupującym.
1§
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy:
1. Katalizator/y - ………………………………………………………..………. cena ……………..……….PLN brutto.
Cena słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer konta bankowego……………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………………
2§
Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości .......................................PLN brutto, płatną w ciągu 7 dni
roboczych od odebrania przesyłki przelewem na wskazane w punkcie 1§ konto bankowe .
§3
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest jego własnością, nie pochodzi z kradzieży i nie są nałożone na
niego żadne obciążenia skarbowy.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§6
W przypadku, gdy nadesłany katalizator nie zawiera ilości metali szlachetnych odpowiadających danemu
modelowi zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zapłaty za rzeczywistą wartość nadesłanego
katalizatora.

...........................................
Sprzedawca

...................................................
Kupujący

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „JAMAR”, Andrzej Mażarski z siedzibą
w 59-300 Lubin, ul. Kościuszki 23/21, NIP 6921009938, Regon 390321390 e-mail:
jamarfirma@wp.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby współpracy z firmą „JAMAR”, Andrzej
Mażarski. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
i/lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa .
Dane przechowywane będą przez czas trwania współpracy lub do chwili odwołania zgody na
przetwarzanie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

……………………………………………..…
Podpis sprzedającego

