
                                                                                                                        Milanówek, 08.07.2021 r. 

Referat Technicznej Obsługi Miasta 

                                                                                                      Zakład Gospodarki 

                                                                                                     Komunalnej i Mieszkaniowej 

                                                                                                     ul. Spacerowa 4 

                                                                                                     05-822 Milanówek 

                                         

Polecenie wykonania 

Nr W/272/192/TOM/195/21 

 

 Burmistrz Miasta Milanówka poleca wykonad na rzecz Urzędu Miasta Milanówka 

remont dachu budynku zajętego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy 

ul. Spacerowej 4 w Milanówku. 

 

Wartośd wykonanych prac: 6.711,00 zł brutto 

 

Termin wykonania prac: 14 dni od dnia otrzymania polecenia 

 

Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/4270 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wyżej wymienione prace będzie płatne w całości po 

wykonaniu zadania na podstawie noty obciążeniowej złożonej przez Wykonawcę. 

Warunkiem złożenia noty obciążeniowej złożonej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru 

wykonanych prac poprzez podpisanie przez Wykonawcę i przedstawiciela Referatu 

Technicznej Obsługi Miasta protokołu odbioru prac. 

 

Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeo co do przetwarzania danych osobowych 

przez publikację Umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem przedmiotu 

zamówienia, datą zawarcia, wynagrodzeniem umownym, nazwą/imieniem i nazwiskiem oraz 

adresem Wykonawcy, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta 

Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina 

Milanówek jest administratorem danych osobowych w myśl 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) i jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z 

zachowaniem zasad określonych w ww. rozporządzeniu i ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

1.    Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż: 

1)   Jest administratorem danych Wykonawcy, 

2)   W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może 

kontaktowad się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod@milanowek.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, 

3)  Dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 

reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób 

wskazanych w umowie, Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także 

dla dochodzenia roszczeo wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony 

przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

4)   Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, 

wygaśnięcia roszczeo z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich 

przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie – Ordynacja podatkowa, 

5)   Dane osobowe Wykonawcy mogą zostad ujawnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

6)  Do danych osobowych Wykonawcy mogą też mied dostęp nasi podwykonawcy np. 

firmy prawnicze i doradcze, 

7)  Wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii,  

do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do 

przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  

i wykonania niniejszej umowy, 

9) Zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2.   Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wypełnid obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej 

umowy. 

 

 

 

                               /-/                                                                                                     /-/ 

 (Podpis Przyjmującego z ZGKiM)                                                          (Podpis Zamawiającego) 
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