
 
 

ZLECENIE USŁUGI DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ W KOMORZE FUMIGACYJNEJ 

Dane Zleceniodawcy 

Nazwisko, imię / nazwa instytucji: 

Adres: 

NIP: 

Kontakt (telefon, e-mail): 

Warunki świadczenia usługi 

Koszt usługi: 

Przewidywany termin wykonania usługi: 

Uwaga: Odbiór materiałów możliwy wyłącznie w terminie uzgodnionym w kontakcie telefonicznym (tel. 89 524 51 61) 

Uwagi: 

Protokół przekazania materiałów na czas wykonania usługi 

Lp. Typ materiału Jednostka Liczba Uwagi 

          

          

          

          

          

          

Data: .................................................................. 

 ………………………………………….....…… ………………………………………….....…… 
 Wykonawca Zleceniodawca 

 
 

Protokół odbioru materiałów Zleceniodawcy 

Niniejszym potwierdzam odbiór zdezynfekowanych materiałów. Zaświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek 
zastrzeżeń do ich stanu fizycznego i kompletności. 

Data: ……………..............……………………………...…… ………………………………………….....…… 
  Zleceniodawca 

 

 



Zasady świadczenia usługi dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej  
 

  

Zakres usługi dezynfekcji 

W ramach oferowanej usługi wykonawca zapewnia przeprowadzenie procesu dezynfekcji powierzonych materiałów w komorze fumigacyjnej 
KONVAK, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami i standardami. 

Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i mikrobiologicznej oceny skuteczności dezynfekcji. 

Materiały poddawane dezynfekcji 

Wykonawca nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi 
oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. 

Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, wrażliwe 
materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu 
i  innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) 
spoczywa na Zleceniodawcy. 

Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów procesu dezynfekcji zgodnych ze 
standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów. 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2019 poz. 
1781) w odniesieniu do powierzonych materiałów, zwłaszcza w odniesieniu do zachowania ich poufności i niewykorzystywaniu danych 
osobowych zawartych w powierzonych materiałach do żadnych celów. Wykonawca może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, 
które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych. 

Wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powierzonych materiałów będące wynikiem oddziaływania tlenku etylenu i innych 
czynników fizycznych, wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK. 

Z uwagi na całkowitą lub częściową oporność na działanie tlenku etylenu niektórych gatunków i szczepów mikroorganizmów, wykonawca 
nie gwarantuje pełnej skuteczności biobójczej dezynfekcji. Tym samym, brak pełnej skuteczności dezynfekcji nie stanowi podstawy do 
formułowania jakichkolwiek roszczeń względem wykonawcy. 

Dokumentowanie usługi 

Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, szczegółowy wykaz materiałów powierzanych do 
dezynfekcji. Wykonawca dokonuje pokwitowania przyjęcia materiałów do dezynfekcji na egzemplarzu przeznaczonym dla Zleceniodawcy. 

Wykonawca wydaje Zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne 
przeprowadzonego procesu. 

Odbiór zdezynfekowanych materiałów potwierdza Protokół odbioru materiałów Zleceniodawcy sporządzony przez wykonawcę. Zleceniodawca 
zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów. 

Termin realizacji zlecenia i odbiór powierzonych materiałów 

Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo 
zachowania należytej staranności – nie mógł przewidzieć. 

Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi, w terminie uzgodnionym 
z wykonawcą (przedstawiciel wykonawcy: Radosław Korniak, tel. 89 524 51 61). 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 
10-719 Olsztyn. 

Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz, 
przez e-mail: bkw@uwm.edu.pl, pod nr tel.: 89 523 36 78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn. 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w zleceniu, z uwzględnieniem 
okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

Zleceniodawca ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, 
o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich 
przetwarzaniu. 

Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zlecenia i realizacji usługi a wynika z przepisów prawa. 

 

Oświadczenie Zleceniodawcy 

Zapoznałem się z Zasadami świadczenia usługi dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej i je akceptuję. 

Data: ……………..............……………………………...…… ………………………………………….....…… 
  Zleceniodawca 

mailto:bkw@uwm.edu.pl

