Załącznik nr 2

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY INSTRUMENTU
NR NFM: _____________/_________________/____________
zawarta we Wrocławiu dnia ___________________ r.,(dalej: „Umowa”), której stronami są:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu, Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław –
instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę
Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK
38/2014, posiadająca numer REGON: 022414470, NIP: 897-179-86-77, które reprezentuje : _________________
zwaną w dalszej części Umowy Sprzedającym lub odpowiednio NFM
oraz
Pan/Pani:
Zamieszkały/a:
urodzony/a:
PESEL
Zwany/a w dalszej części Umowy Kupującym
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż instrumentu muzycznego: Waltorni Alexander, model ____________,
numer seryjny: _____________________.
2. Sprzedający oświadcza, że instrument będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Szczegółowy opis i wygląd instrumentu zawarty jest w załączniku nr 1.
§2
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: _______________ zł brutto (słownie:
_________________i 00/100 brutto). Zapłata ceny nastąpi do dnia _______________________ r na rachunek
bankowy NFM, na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.
§3
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność instrumentu określonego w § 1 niniejszej umowy, za
kwotę określoną w §2 niniejszej umowy. Wydanie instrumentu na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie
po odnotowaniu przez Sprzedającego przelewu ceny, o której mowa w §2.
2. Z wydania instrumentu Kupującemu Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.
§4
1. Kupujący oświadcza, że ma świadomość , że przedmiot umowy jest rzeczą używaną.
2. Kupujący oświadcza, że stan techniczny instrumentu jest mu znany oraz zapoznał się z przedmiotem
sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do stanu fizycznego i stanu technicznego instrumentu.
§5
1. Sprzedający niniejszym informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
a. Administratorem danych Kupującego, podanych w komparycji niniejszej umowy oraz wskazanych
w dokumentach związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności dokumentach
rozliczeniowych, jest Sprzedający: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego,
pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM; NFM prowadzi operacje przetwarzania danych
osobowych Kupującego,
b. OD NFM jest Piotr Schmidt (iod@nfm.wroclaw.pl),
c. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
oraz rozliczenia umowy / art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
d. Dane osobowe Kupującego będą udostępniane podmiotom trzecim w szczególności Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych i właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz innym podmiotom
o ile będzie to wynikało z przepisów prawa.
e. NFM nie zamierza przekazywać danych Kupującego do państw trzecich,

f.

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w czasie realizowania przedmiotu niniejszej umowy
oraz po jej zakończeniu – przez czas niezbędny, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w
tym prawa podatkowego,
g. Kupujący posiada prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
h. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych
ze względu na szczególną sytuację Kupującego, jak również Kupujący ma prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych,
i. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
j. Dane osobowe Kupującego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że Strony dokonują modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi
w ten sposób, że odpowiedzialność ta jest ograniczona do 1 roku do dnia wydania rzeczy kupującemu.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

KUPUJĄCY

1. Załącznik nr 1 – opis instrumentu wraz z dokumentacją fotograficzną.
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