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Załącznik nr 3 do Umowy nr ……….. z dnia ……………… 

 

Wzór protokołu odbioru 

PROTOKÓŁ ODBIORU / ROZBIEŻNOŚCI* DOSTAWY 

 

Komisja w składzie:  

1. ….....………………………........................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................................  

3. .....……………………………………………………………………………………………………........................................... 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy:  

1. ……………………………............................................................................................................................  

2. ……………………………............................................................................................................................  

stwierdza, że:  

1.  

Wykonawca /podać nazwę(firmę) oraz adres Wykonawcy/ .…………………………………………………… 

…………........…………….……………………………………............................................................................... 

zgłosił / w wyniku usunięcia wad/usterek wskazanych w protokole z dnia …………… ponownie 

zgłosił1 do odbioru w dniu ………............................. dostawę następujących urządzeń: 

…………………………………….…….....……………………………………………………………………………….…................

.…….…………………………………………………...……………………....……………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

wykonaną na podstawie Umowy nr …………………………… z dnia …………………….………………………….….  

Pracownicy wskazani przez Zamawiającego w osobach: 

1. Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………. 

2. Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………. 

zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania i obsługi urządzeń – co potwierdzają załączone kopie 

certyfikatów / listy obecności na szkoleniu1. 

Termin określony w § ……..… Umowy został / nie został dotrzymany*.  

2.   

A. Komisja dokonała odbioru dostawy bez zastrzeżeń w dniu …….… stwierdzając wykonanie 

dostawy zgodnie (w szczególności pod względem liczby, rodzaju oraz parametrów technicznych 

                                           
1 niepotrzebne skreślić 
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dostarczonych urządzeń oraz prawidłowości ich funkcjonowania) z Umową, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia z dnia …………. oraz ofertą Wykonawcy z dnia…………………………2 

Wykonawca przekazał kompletną dokumentację urządzeń (certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia itp. – wymienić jakie), podpisane karty gwarancyjne oraz wyposażenie (nośniki 

danych z oprogramowaniem, okablowanie, inne – wymienić jakie)*: ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca przekazał podpisane oświadczenie gwarancyjne*. 

B. Komisyjnego odbioru nie dokonano z powodu ……………………………………………………………………. 

………………………...................……………………………….….……………………………………………………………………

….………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termin usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag wyznacza się na dzień:  

…………….................* 

 

Podpisy Komisji:  

1 .........................................................  

2 .........................................................  

3 ……………………………………………………...  

 

W imieniu Wykonawcy  

1 ...........................................................  

2 ……………………………………………………....  

 

 

  

                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ……….. z dnia ……………… 

Informacje 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego –  Szkołę Główną Służby 

Pożarniczej 

  

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 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, zwanego dalej „RODO”.  

 1.  Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest: Rektor-Komendant Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/ 54 (adres 

poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):  adres: 01-629 Warszawa,  

ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzanie na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony 

interes Zamawiającego polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy.   

4.  Zakres przetwarzanych danych obejmuje:  

a) imię i nazwisko,  

b) służbowy adres e-mail,   

d) służbowy numer telefonu.   

5.  Dane zostały przekazane Szkole Głównej Służby Pożarniczej przez Wykonawcę.  

6. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa oraz zgodnie z zarządzeniem nr 26/10 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego 

rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”, opublikowanym na stronie 

podmiotowej BIP. 

7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań 

pracownicy lub funkcjonariusze (strażacy) lub pozostałe osoby zatrudnione przez Szkołę Główną 

Służby Pożarniczej.  

8. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO. Dane mogą być udostępnione osobom  

i podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane  

do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.  
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9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone  

w art. 15 i 16 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania 

oraz w art. 17, 18 i 21 RODO, o ile będzie miał zastosowanie.   

10.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane 

profilowaniu.  

11.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na      

adres:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa. 


