
Załącznik nr 3 

 

               UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 

 
zawarta w dniu …………………….. w Oławie pomiędzy: 

Powiatem Oławskim, 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, NIP: 912-187-53-63 – Domem Pomocy 

Społecznej w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lwowska 6 

Reprezentowanym przez: 

Dyrektor Domu – Joanna Kruk-Gręziak 

Przy kontrasygnacie   

Gł. Księgowa – Katarzyna Nyga 

zwanym dalej „sprzedającym” 

a 

Panem/Panią/Firmą: …..……………………………..……………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………. 

Pesel/NIP: …………………………………………………………………………………………………. 

zawaną/ym dalej „kupującym” została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Volkswagen Transporter 1.9 TD, nr rej. WCZ5573 

rok produkcji 1997, nr nadwozia (VIN) WV2ZZZ70ZWX075822  

zwany dalej “pojazdem”  

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi własność Domu Pomocy 

Społecznej w Oławie, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

§ 3 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę.................................zł brutto 

słownie zł: .....................................................................................................................................(brutto) 

Sprzedający oświadcza, iż otrzymał całość zapłaty za Pojazd, a Kupujący oświadcza, iż Pojazd został 

mu wydany. 

 

§ 4 

Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu:  

1. Dowód rejestracyjny pojazdu 

2. 1 komplet / 2 komplety kluczyków, 

3. Kartę pojazdu 

4. Polisę OC 

5. Inne:…………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 
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§ 5 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych. 

Kupujący oświadcza, że: 

- dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu, 

- nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie 

będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

 

§6 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym koszty podatku od czynności 

cywilnoprawnych, ponosi Kupujący. 

       

§ 7 

1. Administratorem  Pana/Pani  danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Oławie, z siedzibą 

55-200 Oława, ul. Lwowska 6  

2. Inspektor Ochrony Danych  - biuro@abi-kancelaria.pl; 

3. Pana/Pani  dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy  

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pana danych osobowych  jest przetwarzanie  niezbędne 

do wykonania umowy, której Pan/Pani   jest  stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  

5. Odbiorcą Pana/Pani  danych osobowych będzie – Urząd Skarbowy 

6. Pana/Pani  dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej - dane nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych – zgodnie  z  Instrukcją kancelaryjną 

8. Posiada Pan/Pani  prawo żądania od Administratora wydania kopii danych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia; 

9. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  

10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych podanie danych osobowych jest podstawą 

zawarcia umowy;  

11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

......................................... ......................................... 

/ Sprzedający/ / Kupujący/ 


