UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ......................................... w miejscowości ................................................................... pomiędzy:
Sprzedający: (Imię, nazwisko, adres zam.) …………………………………………………..………………………………………................
...................................................................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego lub pesel .............................................................................................................
..................................................................................................................................... zwanym dalej sprzedawcą.
Kupujący: Galerie Doris Janusz Michniewski ul. Henryka Wieniawskiego 2, 58-500 Jelenia Góra
Regon: 385403490 NIP: 6111149725 zwaną dalej Kupującym.
§1 Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (przedmiot umowy).
Sprzedawca oświadcza, że określone w §1 przedmioty umowy są używane i zostały nabyte w .………......... roku.
§2 Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych, praw
osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest wymieniona rzecz, a także nie
stanowi ona przedmiotu zabezpieczenia.
§3 Kupujący zapłaci sprzedającemu uzgodnioną cenę, a sprzedający oświadcza, że uzgodnioną cenę sprzedaży
po dostarczeniu przedmiotu otrzymał ( *gotówką / przelewem na konto) w wysokości …...................... zł.
(słownie: ……………………..................................................................………………………..............................………………. )
Proszę wypełnić nr rachunku bankowego, tylko w razie płatności przelewem na konto (w standardzie NRB):

§4 Strony ustaliły, że koszty wynikające z niniejszej umowy kupna-sprzedaży w zakresie czynności
cywilnoprawnych PCC w wysokości 2% obciążają kupującego.
§5 Sprawy nie ujęte w niniejszej umowie reguluje Kodeks Cywilny.
§6 Umowę Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...........................................................
Sprzedający:

...........................................................
Kupujący

Klauzula informacyjna dla klientów:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galerie Doris ul. Wieniawskiego 2, 58-500 Jelenia Góra ; email: galeriedoris@gmail.com; ☎ +48 606651701
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zasadami archiwizac ji oraz podatkowymi
- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z/g z RODO

*- Niepotrzebne skreślić

