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UWAGA: Załącznik nr 7 do SIWZ  należy wydrukować dwustronnie dla każdej z osób skierowanej z firmy zewnętrznej odrębnie 

    

 

  
ZAŁĄCZNIK  

Nr 6 
Lista osób do wydania karty identyfikacyjnej                               

dla pracowników zewnętrznej  firmy (przepustki) 
Strona: 1 z 1 

 
Nazwa firmy składającej wniosek: ……………………………………………………………………………………..     
 
Data złożenia wniosku: ………………………………………………….……………………………………………….... 
 

Lp. Imię  Nazwisko 
Nr  i seria dok. 

tożsamości  
Pracodawca wg 
Kodeksu pracy 

Ważność 
badań 

okresowych 

Ważność 
szkolenia 

okresowego 

Wymagane 
uprawnienia 
umową np. 

SEP 

Lokalizacja 
prac 

Termin 
ważności 
od - do 

Potwierdzenie 
odbioru przepustki  

Data wydania 
przepustki 

Numer 
porządkowy 
przepustki 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 

1       
 

     

 
A B 

A – w/w kolumny wypełnia wnioskodawca   B – Wypełnia Kierownik  Sekcji Ochrony i Mienia  
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Jaśkowej Doliny 2 w celu ewidencji osób, przebywających na terenie  
należącym do naszej Spółki zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). 
Przyjmuję do wiadomości  oświadczenie dot.  prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz wykonania wszelkich praw wynikających zapisów artykułów 12 – 22 RODO,   w tym ich przeglądania, 
poprawiania lub zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie dotyczącym niniejszej zgody.  
 
[ ] Oświadczam, że zostałem /-am poinformowany, iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i posiadam wiedzę, że może być w każdym momencie odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone w formie pisemnej  
lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl bądź na adres administratora danych osobowych. 
 
[ ] Oświadczam, że zapoznałem /-am się z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dla osób wnioskujących o wydanie przepustki  i klauzulą  informacyjną dotyczącą monitoringu przedstawioną przez 
administratora danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej  znajduje się na odwrocie niniejszej zgody dla osoby wnioskującej o przepustkę. Ponadto  informujemy, że jest stosowany monitoring w naszych 
lokalizacjach.  Z pełną treścią   klauzuli informacyjnej można zapoznać się na naszej stronie www.gait.pl/RODO/monitoring. 
 
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Jaśkowej Doliny 2 mojego wizerunku  (utrwalonego przez kamery monitorujące obiekty, na 
terenie których Spółka prowadzi działalność) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ww. obiektów, w tym  w celu umożliwienia weryfikacji mojej tożsamości przy wchodzeniu do ww. obiektów, bądź 
przebywania na terenie objętym monitoringiem.  
 
………………………………………………………………. 
data i podpis wnioskującego o przepustkę
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Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy o wydanie przepustki 

 
Zakres zbieranych danych:  
dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nr i seria dok. tożsamości, nazwę pracodawcy, ważność badań okresowych, 
ważność szkolenia okresowego, lokalizacja, 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku (80-252)  przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą na podstawie  wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego   pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711 
 
2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest Pani Magdalena Dłużewska                 
e-mail: iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21, 
 
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a) związanym  z wystawienia przepustki uprawniającej do wejścia lub wjazdu na obszar chroniony, wydaniem 
indywidualnej (przepustki) umożliwiającej weryfikację osób przebywającej  na terenie Spółki  na podstawie prawnej 
art. 6 ust.1 lit.  f) RODO 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)) 
b) prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie należącym do naszej Spółki na podstawie prawnej                      
art. 6 ust.1 lit. a) RODO 
c) archiwizacji  dokumentacji Spółki na podstawie prawnej art. 6 ust.1 lit.  f) RODO 
 
4)odbiorcą Pani/Pana danych będziemy przekazywać: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa,  
 
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres 1 roku   
 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których 
podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej   lub 
elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl, 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z 
siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2  z którym  można kontaktować się  w następujący sposób: 
- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
-przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną  na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
- telefonicznie : (22) 531 03 00  
 
8)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie podania danych 
osobowych osoby przebywającej na naszym terenie jest niezbędne. 
 
9)Pani/Pana dane nie będą przezywane do państw trzecich i przetwarzane w sposób zautomatyzowanym w tym 
również w formie profilowania. 
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Zał. Nr 7 

Wniosek o wydanie karty 
identyfikacyjnej - firmy 

Wydanie: 1.0 

Data wydania: 01/2019 

Strona: 1 z 1 

 
Cześć I 
 

Wypełnia wnioskodawca 

 
1. Data złożenia wniosku: 

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

2. Pełna nazwa firmy składającej wniosek: 

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

                          (nazwa firmy Wykonawcy, która ma relację bezpośrednio z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.) 

                                                                                                                                     poprzez umowę/ zlecenie na wykonywanie prac) 

3. Adres firmy składającej wniosek: 

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

                                                                                                                                  (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer) 

4. Podstawa formalna złożenia wniosku: 

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

5. Osoba odpowiedzialna ze strony firmy składającej wniosek za nadzór nad przestrzeganiem przez wskazane niżej w 

liście osoby zasad wejścia i pobytu na terenie GAIT Sp. z o.o. oraz pobranie i rozliczenie kart identyfikacyjnych- 

przepustek umożliwiających poruszanie się po terenie GAIT Sp. z o.o. : 

5.1. Imię i nazwisko: 

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

                                                                (pracownik dozoru wymieniony w umowie lub wskazany i upoważniony ze strony Wykonawcy) 

5.2. Telefon kontaktowy: 

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

                                                                                                       (numer telefonu komórkowego w/w pracownika Wykonawcy) 

6. Do wniosku załączam w formie papierowej dokument o nazwie „Lista osób do wydania kart identyfikacyjnych” 

spisaną na …………… stronie/stronach* obejmującą osób: ……………………………………………….  

7. Wersja elektroniczna wniosku wraz z listą  została przekazana na adres e-mail Kierownika Sekcji Ochrony Mienia 

oraz koordynującego prace na obiekcie w dniu …………………………………… 

8. Prace ze strony  GAIT Sp. z o.o. koordynuje: ………………………………………………. 

                                                                                          (pracownik pełniący nadzór nad Wykonawcą umowy) 

 

Stanowisko/ funkcja składającego wniosek : …………………………………………………….. 

 

Podpis składającego wniosek ………………….………………………………………………………. 

Cześć II 

 

Wypełnia Kierownik Sekcji  Ochrony Mienia 
1. Data otrzymania wniosku w wersji papierowej …………………………… 

2. Numer wniosku ………………………………….… 
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Klauzula informacyjna dla  kontrahenta 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących 
kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz 
korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer 
rachunku bankowego; 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych   są  Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie  wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711                     
 
2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o. o jest Pani Magdalena Dłużewska   
e-mail służbowy: iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21   
 
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- podjęcia  działań przed zawarciem umowy na żądanie  osoby, której dane dotyczą  lub wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą,  
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z 
przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń  
 - podstawą przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  stanowi art. 6 ust.1 lit b,i lit. c)  RODO oraz  art. 6 ust.1 
lit f RODO – wskazane przepisy  pozwalają administratorowi   danych na podjęcie działań  przed zawarciem 
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą  lub wykonanie umowy , której dane dotyczą; wypełnienie 
obowiązku ciążącego na administratorze danych  (np.  wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych) 
oraz dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, 
 
4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące 
dokumenty, operator pocztowy 
 
5)Administrator  danych nie ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, w tym również do takich  w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła 
odpowiedni stopień ochrony  

 6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  obowiązywania umowy, a po jego  upływie przez 
okres niezbędny do  obsługi  dochodzenia  ewentualnych roszczeń  przysługujących, wypełnienia  obowiązku 
prawnego administratora  danych  (np.  wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)     
7)przysługuje  Pani/Panu prawo żądania  od Administratora  danych  dostępu do danych osobowych  Pani/Pana 
dotyczących, ich sprostowania , usunięcia,  lub ograniczenia  przetwarzania, prawo  do sprzeciwu  wobec 
przetwarzania  danych  na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych          
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl 

8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  z którym  można kontaktować 
się  w następujący sposób: 
- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną  na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 
- telefonicznie : (22) 531 03 00  
9)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia  i realizacji 
umowy.  W przypadku nie podania danych do zawarcia   i realizacji umowy, umowa nie będzie procesowana. 

10)Pani/Pana dane w ramach zawarcia i realizacji umowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również  w formie profilowania. 
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           Załącznik Nr 8 

 
 

POROZUMIENIE (w przypadku wyznaczenia Koordynatora ds. BHP / Ppoż. ze strony GAiT Sp. z o.o.) 

z dnia ………………..…………. do umowy ……………………………………… 

 
o współpracy pracodawców 

w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

oraz o ustanowieniu Koordynatora do spraw BHP i Ppoż. 

 
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy 
następującymi pracodawcami: 
 
 
zwana w treści umowy Zamawiającym/Zleceniodawcą,* 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą/Zleceniobiorcą *. 
 
Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to 
Zamawiającego/Zleceniodawcą oraz Wykonawcę/Zleceniobiorcę. 
 

§ 1 
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu,  
tj. w budynkach i na terenie: ………………….………………………………………………………………………. 
 

§ 2 
1. Pracodawcy ustalają koordynatora do spraw BHP i Ppoż. oraz zlecają koordynatorowi realizację w ich 

imieniu zadań, o których mowa w § 6. 
2. Koordynatorem do spraw BHP/Ppoż. jest: 

Pan/i…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem do spraw BHP i Ppoż. w celu 

zapewnienia pracownikom pracującym w budynkach i terenie  bezpiecznej i higienicznej pracy. 
4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy/Zleceniobiorcy ustalenie okoliczności          

i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego 
pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie i w budynkach 
………………………….odbywać się będzie w obecności koordynatora oraz przedstawiciela służby BHP  
……………………………………………….. 

5. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP i Ppoż. nie zwalnia pracodawców  z obowiązku zapewnienia 
pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy i przestrzegania przepisów ppoż. 

6. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP i Ppoż. przez podległych 
pracowników. 

 
§ 3 

1. Wykonawca/Zleceniobiorca odpowiada za stosowanie przepisów w zakresie BHP i Ppoż. przez 
podległych pracowników, a w szczególności za: 
 wyznaczenie osoby lub osób organizujących i nadzorujących prace, które zgodnie z art. 212 

Kodeksu Pracy będą dbały o zachowanie właściwego stanu bhp przy wykonywanych pracach, 
 imienne określenie osób organizujących i nadzorujących prace stanowiące § 7 niniejszego 

porozumienia, 
 zapoznanie pracowników z przepisami BHP, 
 przeszkolenie pracowników z zakresu instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie 

budynków ……………………………………oraz poinformowanie o wykonywaniu działań w zakresie 
zwalczania pożarów  
i ewakuacji pracowników w porozumieniu z koordynatorem BHP i Ppoż., 

 poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, 
 poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na 

terenie budynków ………………………….. 
 przebywanie podległych pracowników tylko w tych obszarach budynków, które zostały im 

udostępnione do wykonania przedmiotu umowy, 
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 wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, 
posiadający wymagane atesty, 

 niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada 
odpowiednich uprawnień, 

 informowanie osoby nadzorującej wykonywane prace o zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego  
i podjęcie działania zmierzającego do usunięcia tego zagrożenia przy współpracy z odpowiednimi 
służbami ……………………………………………….. 

 
2. Podstawą dopuszczenia przez Wykonawcę pracowników do prac jest: 

 spełnienie wymagań określonych w ust. 1. 
 posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac 

na wysokościach odpowiednich badań, 
 posiadania uprawnień SEP w przypadku pracy elektrycznych, 
 uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP, 
 posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego, 
 wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty (np. drabiny, 

rusztowania). 
3. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wymienieni w Załączniku Nr 6 do SIWZ     [Lista osób do 

wydania karty identyfikacyjnej dla pracowników zewnętrznej firmy] wykonujący pracę na terenie 
Zamawiającego spełniają wymagania wymienione  w  § 3 ust. 1 i 2 niniejszego porozumienia, ponadto 
Wykonawcę zobowiązuje się do przekazania (do wglądu) dokumentacji potwierdzającej spełnienie 
wymagań  na wniosek Koordynatora.                                                          

 
§ 4 

Obowiązkiem Zamawiającego/Zleceniodawcy jest przekazanie Wykonawcy/Zleceniobiorcy instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w budynkach Zajezdni Tramwajowych  we Wrzeszczu i Zajezdni 
Tramwajowej Nowy Port oraz poinformowanie   o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy      
i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  
w porozumieniu z koordynatorem BHP i Ppoż. Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia. 
 

§ 5 
1. Obowiązkiem Wykonawcy/Zleceniobiorcy jest pisemne przekazanie koordynatorowi do spraw BHP            

i Ppoż.: 
 nazwy firmy Wykonawcy/Zleceniobiorcy, adresu jego siedziby, telefonu, maila, 
 czasu trwania umowy, 
 rodzaju i miejsca wykonywanych prac, 
 wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę, 

2.  Wykonawca/Zleceniobiorca informuje koordynatora do spraw bhp i ppoż. o planowanym terminie 
realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem. 

3. Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania informacji, o których mowa   
w ust. 1 w formie pisemnej. 

 
§ 6 

Do obowiązków i uprawnień koordynatora do spraw BHP i Ppoż. należy: 
a) w zakresie Ppoż.: 

 przegląd stanu zabezpieczeń Ppoż. na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy/Zleceniobiorcy 
 informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach i uchybieniach  w zakresie Ppoż. 
 niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który nie przestrzega przepisów Ppoż. i swoim 

zachowaniem lub sposobem pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia innych osób 
 niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn lub urządzeń przy stwierdzeniu zagrożenia życia lub 

zdrowia innych osób podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 
  b) w zakresie BHP i Ppoż.: 

 współpraca ze służbami BHP pracodawców, 
 koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i/lub 

bezpieczeństwa pożarowego obiektów Zajezdni……………………, 
 koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania prac zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 
 informowanie pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz służby BHP pracodawców                     

o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa                
i ochrony Ppoż.  
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§ 7 
Osoby organizujące i nadzorujące prace ze strony Wykonawcy/Zleceniobiorcy: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

 
§ 8 

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania  
 
umowy Nr ……………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………         ……………………………………………       ……………………………………………………… 

podpis Wykonawcy podpis koordynatora bhp i ppoż. podpis Zamawiającego 
 
 

Załączniki : 
 
1……………… 
 
2……………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


