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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA  

(wzór) 

zawarta w dniu ………………………………………….. r. w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie, 30-311 Kraków, ul. Wygrana 2, wpisanym 

do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19, z NIP 676-17-87-

436, REGON: 351210040 reprezentowanym przez……………, zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………., zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 1.  

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje nowe, nieuz ywane 2 szt. projektoro w multimedialnych 

s redniej mocy  z laserowym z ro dłem s wiatła wraz z wyposaz eniem tj.: 

- projektory (body) – producent ……………………………, 

- optyką pokrywającą zakres projekcji o wspo łczynniku: 2,5-3,6:1 

zwany dalej łącznie „przedmiotem umowy” lub „urządzeniem”. 

2.  Szczego łowy opis parametro w przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złoz oną 

w  postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego zatytułowanym Zakup 2 szt. projektorów 

multimedialnych średniej mocy z laserowym źródłem światła do Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, 

numer sprawy DP-271-26/2019.  

4. Wykonawca os wiadcza, z e otrzymał wszystkie niezbędne informacje do wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, z e przy wykonywaniu zobowiązan  wynikających z niniejszej umowy 

dołoz y nalez ytej starannos ci wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami 

profesjonalnie s wiadczącymi swoje usługi. W szczego lnos ci dołoz y wszelkich staran  w zakresie 

zapewnienia bezpieczen stwa dla informacji wraz liwych, w jakich posiadanie wejdzie w związku 

z realizacją niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenia będące przedmiotem umowy są wolne od wad prawnych, nie 

są obciążone prawami osób trzecich ani nie toczy się żadne postępowanie którego są ono 

przedmiotem. 

7. Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90. 
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§ 2.  

1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy./ Wykonawca zamierza 

powierzyć wykonanie następującej/następujących części umowy …<nazwa części>……….. 

podwykonawcy/podwykonawcom …..<nazwa podwykonawcy>.  *  

2. Podwykonawca <nazwa podwykonawcy> jest podmiotem, na zdolnościach lub sytuacji którego 

Wykonawca polegał w celu potwierdzenia spełniania warunku <wskazanie warunku> w postępowaniu 

w sprawie zamówienia publicznego numer DP-271-26/2016. * 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 

realizacji umowy przez podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.  

 

§ 3.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 umowy do 

Centrum Kongresowego ICE Krako w (adres: Krako w, ul. M. Konopnickiej 17) w terminie 21 dni od daty 

zawarcia umowy. Urządzenia powinny byc  opakowane w sposo b zapewniający ich integralnos c  i ich 

bezpieczny transport. W sytuacji gdy termin dostawy wypadnie w dzien  wolny od pracy, za 

dochowanie terminu uznaje się dostarczenie przedmiotu umowy w pierwszym dniu roboczym 

następującym po tym dniu. 

2. Osobą upowaz nioną w imieniu Zamawiającego do kontakto w z Wykonawcą oraz protokolarnego 

odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………….., tel.  ………………….., e-

mail: ……………, …………………………., tel. ……………………………., e-mail: ……………………… lub inna osoba 

wskazana przez Zamawiającego. Zmiana osoby, o kto rej mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 

stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 9 ust. 1. 

3. Osobą upowaz nioną w imieniu Wykonawcy do kontakto w z Zamawiającym jest 

……………………………….., tel. ………………………………………., faks ………………………, e-mail: 

………………………………… 

4. Udostępnienie danych osobowych swoich pracowniko w stronie drugiej następuje celem 

zapewnienia komunikacji między pracownikami odpowiedzialnymi za wspo łpracę przy realizacji 

przedmiotowej umowy. 

5. Strony przekaz ą swoim pracownikom i wspo łpracownikom, kto rych dane zostaną udostępnione z 

tytułu realizacji umowy, informacje okres lone w art. 13 i art. 14 RODO, w sposo b pozwalający 

drugiej stronie skorzystac  z prawa odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego. 

6. Klauzula informacyjna Zamawiającego zawarta została w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy/zostanie przekazana  

Zamawiającemu w trybie roboczym za pos rednictwem poczty elektronicznej*. Wykonawca 
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os wiadcza, z e zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w załączniku 

nr 2 do umowy, są one dla niego zrozumiałe i nie wnosi do nich z adnych zastrzez en .* <dotyczy 

wyłącznie oso b fizycznych>. 

7. Protoko ł odbioru z wykonania przedmiotu umowy będzie zawierał w szczego lnos ci: datę i miejsce 

odbioru urządzen  oraz ocenę prawidłowos ci i zgodnos ci z postanowieniami niniejszej umowy.  

 

§ 4.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okres lonego w §1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ……………..zł brutto (słownie: …………………..złotych 

.../100),   w tym:  

cena jednostkowa za 1 szt. projektora multimedialnego - w kwocie ……………..zł brutto (słownie: 

…………………..złotych .../100),                             w tym stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Wynagrodzenie nalez ne Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu 

umowy tj. po dostarczeniu urządzen  do wskazanego przez Zamawiającego miejsca i jego odbiorze 

przez Zamawiającego, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru przelewem w terminie do 21 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe numer 

………………………………………….. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku 

bankowego nieujawnionego w wykazie podatniko w VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, o kto rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towaro w i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z po z n. zm.), Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatniko w VAT, a w razie 

braku rachunku ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę, dla potrzeb płatnos ci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatniko w VAT. 

3. Wykonawca moz e wystawic  i wysłac  do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 

pos rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający zobowiązany jest do 

odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pos rednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania 

(PEF). Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierac  następujące 

dane Zamawiającego: 

NABYWCA: 

Nazwa kontrahenta: Krakowskie Biuro Festiwalowe 

NIP: 676-17-87-436 

Typ numeru PEPPOL: ………(Zamawiajacy wskaz e typ numeru PEPPOL w umowie zawartej z wybranym 

wykonawcą) 
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Numer PEPPOL: ……………. (Zamawiajacy wskaz e numer PEPPOL w umowie zawartej z wybranym 

wykonawcą) 

Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Krako w 

ODBIORCA: 

Krakowskie Biuro Festiwalowe 

Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Krako w 

Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępnos ci faktury w 

Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dla Zamawiającego potwierdzona otrzymaną 

wiadomos cią e-mail. Zamawiający nie wyraz a zgody na przekazywanie przez Wykonawcę dokumento w 

elektronicznych innych niz  ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pos rednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

4. Zamawiający os wiadcza, z e jest czynnym podatnikiem podatku od towaro w i usług (VAT). 

5. Wykonawca os wiadcza, z e jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaro w i usług (VAT). 

6. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

Informacja o zmianie statusu podatnika VAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać 

przekazana w formie pisemnej nie później niż w momencie przedłożenia faktury. 

 

§ 5.  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za jakos c  i trwałos c  dostarczonego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres <okres gwarancji 

określony przez wybranego wykonawcę w ofercie> licząc od dnia wydania przedmiotu umowy. 

3. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu os wiadczenie gwarancyjne 

utrwalone na papierze lub innym trwałym nos niku, zawierające co najmniej nazwę i adres gwaranta 

lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zakres uprawnien  przysługujących 

Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia wady w przedmiocie umowy. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego w okresie 

trwania gwarancji * 

<tu zostanie wpisana liczba przeglądów oferowana przez wybranego wykonawcę> przeglądu 

gwarancyjnego /przeglądów gwarancyjnych obejmujących konserwację, czyszczenie, aktualizację 

oprogramowania do aktualnych najwyższych wersji producenta. * 

 

§ 6.  

1. Z adna ze stron nie moz e zostac  pociągnięta do odpowiedzialnos ci za szkodę, koszty lub wydatki 

powstałe w wyniku lub w związku z opo z nieniem, nienalez ytym wykonaniem lub niewykonaniem 

umowy, jez eli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okolicznos ci siły wyz szej. W takim przypadku nie 

moz na takz e naliczyc  kar umownych.  
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2. Siła wyz sza w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub 

zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemoz liwiające 

kto rejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spos ro d jej zobowiązan  przewidzianych niniejszą 

umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo 

dołoz enia wszelkiej nalez ytej starannos ci, a w szczego lnos ci: zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych typu powo dz , huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo 

intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzen , kto rym nie moz na 

było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W 

rozumieniu niniejszej umowy siłą wyz szą nie są w szczego lnos ci deficyt sprzętowy, kadrowy, 

materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudnos ci finansowe ani tez  kumulacja takich czynniko w. 

3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyz szej musi niezwłocznie poinformowac  drugą stronę umowy 

o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych 

konsekwencjach, jak ro wniez  podjąc  działania w celu zminimalizowania moz liwych szko d. 

4. Strona umowy powołująca się na okolicznos c  siły wyz szej powinna udokumentowac  jej zaistnienie. 

 

§ 7.  

1. Bez wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy 

opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części przekroczy 30 dni. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności 

wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 

dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od 

umowy.  

3. W sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, 

że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności może 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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4. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że 

dowody, o których mowa w ust. 3 są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas 

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8.  

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy  – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wynagrodzenia należnego za 

niedostarczone urządzenia, zgodnie z ceną wskazaną w § 4 ust. 1 umowy, za każdy roboczy dzień 

opóźnienia; 

2) w sytuacji gdy Wykonawca nie informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji 

umowy przez podwykonawców – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500,00 zł za każde naruszenie; 

3) innego niż wskazane w pkt 1-2 nienależytego wykonania umowy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

umowy za każde nienależyte wykonanie umowy; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w § 7 ust. 2 umowy – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Na naliczoną karę umowną Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury, różnicę pomiędzy 

wysokością noty obciążeniowej a fakturą, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania 

na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

 

 

§ 9.  
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

2. Zmiany umowy mogą byc  wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznos ci 

okres lonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamo wien  publicznych oraz w sytuacji 

zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

 

§ 10.  

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd włas ciwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz dej ze 

stron. 

Lista załączniko w: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy – odpowiadać będzie załącznikowi nr 1 do SIWZ oraz opisowi projektorów 

przedstawionemu przez wybranego wykonawcę (załącznik nr 8 do SIWZ) 

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych; 

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna Wykonawcy dotycząca ochrony danych osobowych* 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

* Niepotrzebne skreślić, w zależności od treści oferty wybranego wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do umowy (wzoru) 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, 

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.  

Z Biurem kontaktować można się: 

- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,  

- elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl 

- telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania zawartej z Biurem umowy, w wykonaniu 

której druga strona przekazała Biuru Państwa dane osobowe jako osobie kontaktowej lub 

odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta Biura do wykonywania bieżących obowiązków wynikającej z 

zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).  

Dane osobowe Biuro przetwarzać będzie do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowej umowy 

zawartej z Biurem oraz w okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 

lat. Po upływie powyższego okresu dalsze przetwarzanie danych ograniczone zostanie wyłącznie do 

celów archiwalnych i tylko o ile obowiązek ich archiwizacji wynikać będzie z przepisów obowiązującego 

prawa. 

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: 

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom systemów do 

zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów 

informatycznych; 

- pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i 

celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z 

przepisów prawa.  

Przysługuje Państwu prawo  

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator 

przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu; 

• sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

• żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

• prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie 

będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro narusza właściwe 

przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, p. Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: 

rodo@biurofestiwalowe.pl 

 

Zobowiązuje się do przekazania powyższej informacji osobom reprezentującym, pełnomocnikom, 

współpracownikom i pracownikom Kontrahenta, których dane zostały przekazane Krakowskiemu Biuru 

Festiwalowemu. 
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