UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………….. w …………..…..………. (miejscowość)
pomiędzy:
SPRZEDAJĄCYM: (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………..
zamieszkałym w (miasto) ………………………………….. ul.………………………………………....…....
legitymującym się dowodem osobistym o numerze……………………………………..………
wydanym przez ………………………………………………… PESEL …………………...…...…….
a
KUPUJĄCYM:

Ewa Owsiany bbXtend
Głęboka 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937 252 51 69


Przedmiotem umowy są włosy w ilości ..….…. gramów

Sprzedający oświadcza, że towar będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, jest wolny od
wad oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten towar i że nie
stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

Strony po zważeniu włosów w salonie ustaliły wartość przedmiotu na kwotę ..…..……..zł
(słownie złotych..........................………………………………….)
Płatność: PRZELEW

Sprzedający oświadcza, że otrzymał od kupującego wyżej wymienioną kwotę a kupujący, że otrzymał wyżej
wymieniony towar.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedający

Kupujący
bbXtend

……………………………

RODO SKUP WŁOSÓW
Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

bbXtend Ewa Owsiany (adres: Głęboka 8 43-300 Bielsko-Biała NIP: 937 252

51 69 zwany dalej „bbXtend”
•bbXtend będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług i sfinalizowania
transakcji kupna-sprzedaży zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie, oraz w celu
przetwarzania i złożenia dokumentów do Urzędu Skarbowego w związku z podpisaną umową cywilno-prawną kupna-sprzedaży.
•Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu, adres zamieszkania, numer
telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe oraz zdjęcia na zrobienie których wyrazi Pani/Pan zgodę.
•Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w
celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że
będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, bez dostępu dla osób trzecich, w tym celu umawiana wizyt.
•bbXtend będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usług i zakończenia czynności
finansowych.
W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
•Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
•Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
•Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
•Przenoszenia danych,
•Wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania uniemożliwia świadczenie usług i
dokonania transakcji.
•Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
•W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem.

•W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt

mailem : kontakt@bbxtend.pl

……......………………...Bielsko-Biała,..…………….……....….
data
czytelny podpis

