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UMOWA Nr 022…….2021 

GOPS.5131.EFS2.02.2021 DK 

zawarta w ramach projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne 

i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

w dniu 17 marca 2021 r. pomiędzy: 

 

Gminą Michałowice / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą 

w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 – 816 Michałowice, NIP 534 24 80 595 w imieniu, 

którego działa Dyrektor Ośrodka Pani Iwona Radzimirska, zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

nazwa Wykonawcy……………………………………………, adres………………………………., NIP ………………., REGON 

……………………… zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”   

 

na podstawie przeprowadzonego postępowania nr GOPS SKO.260.21/2021 oraz art. 2, pkt.1 ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) 

oraz zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegający na 

świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia 5 Uczestników Projektu z miejsca 

zamieszkania do placówki wsparcia Dzienny Dom Senior+ w Komorowie ul. Ceglana 2d, oraz 

z powyższej placówki do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Michałowice w okresie od 17 marca 

2021 r. lipca do 31 marca 2022 r. 

2. Wykaz osób objętych dowożeniem wraz z adresami stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca w ramach usługi: 

1) zapewni transport osób przystosowanymi do tego celu samochodami; 

2) zapewni transportu wózków inwalidzkich, balkoników, kul tych osób, które mają problemy 

z samodzielnym poruszaniem się; 

3) zapewni pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom, które takiej pomocy będą potrzebować. 
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4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy mając na 

względzie jak najkrótszy czas przebywania osoby w podróży. 

5. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych z uzasadnionych przyczyn 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego 

równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przyczyny strony rozumieją np. awarię techniczną 

pojazdu. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami 

i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności 

ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
 

§ 2. 

1. Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto ……………… zł., netto 

………………………………. zł, VAT………………8%) ……………………. zł.  

2. Stawka dzienna zgodnie w ofertą wynosi ……………. brutto /za 1 dzień przewozu w obydwie strony 5 

Uczestników projektu korzystających ze wsparcia w ramach Dziennego Domu Senior + z terenu 

Gminy Michałowice z miejsca zamieszkania do placówki, jak również odwiezienie uczestników 

projektu z Placówki do miejsca zamieszkania. osób. 

3.  Miesięczne wynagrodzenie ustalane będzie jako iloczyn liczby dni transportu w miesiącu oraz 

stawki dziennej.  

4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT o treści: Gmina Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,05-

816 Michałowice NIP 5342480595 Odbiorca/Płatnik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Michałowice za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy. 

5.  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7.  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeśli z powodu nieobecności wszystkich osób nie 

wykonywał usługi. 

8. Płatność za faktury będzie wykonywana zgodnie z zasadą Split Payment – automatyczne 

rozksięgowanie VAT. 

9. Wykonawca może przesłać fakturę za pomocą PEF –Platformy Elektronicznego fakturowania przy 

użyciu brokera na adres: Dane skrzynki PEPPOL: Nazwa skrzynki- Gmina Michałowice, Adres: Aleja 

Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły PL; Dane identyfikacyjne skrzynki NIP:5342480595 bądź 

złożyć w formie pisemnej.  

 

§ 3 

1. W ramach niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany warunków określonych 

w umowie w odniesieniu do: 

1) liczby osób objętych dowozem; 

2) miejsca odbioru osoby objętej dowozem; 

3) stawki dziennej. 
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2. Zmiana stawki dziennej będzie podlegała uzgodnieniu w drodze negocjacji w sytuacji zmiany liczby 

dowożonych osób i związanej z tym zmienionej trasy dowozu. 

 

§ 4 

1. Umowa została zawarta od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.  

2. Liczba dni objętych niniejszą umową nie przekroczy 265 dni roboczych.  

 

§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)  wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 

z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki oraz wytycznymi i zaleceniami 

Zamawiającego, 

2)  zapewnienie przy pomocy własnych środków (sprzęt, pojazdy samochodowe) sprawności 

technicznej pojazdów, a także odpowiednich kwalifikacji zawodowych kierowców.  

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających 

z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 

3.  Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania prac winni posiadać ważne badania lekarskie 

oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie bez udziału 

podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) niezrealizowanie i niezapewnienie zastępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy 

dzień, w wysokości 100% stawki ryczałtowej dziennej brutto, 

2)  w przypadku odstąpienia od realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy.  

3) w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić 

w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z jego należności 

wynikających z faktur VAT. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
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§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:  

1) stwierdzenia nierealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn; 

2) stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

3) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC).  

 

§ 9 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1429 ze zm.).  

 

§ 10 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki, które obejmują wykaz osób objętych dowożeniem  

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr 022......2021 z dnia 17 marca 2021 r. 

Wykaz osób objętych dowożeniem  

 

L.p. Imię i nazwisko osoby Adres zamieszkania Adres placówki  Uwagi 

1.     

2.     

3.     
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Załącznik nr 2 do umowy nr 022…..2020 z dnia 17 marca 2021 r. 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta dnia 17 marca 2021 roku pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”)  

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1 zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 

reprezentowanym przez: Iwonę Radzimirską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Gminy Michałowice  

 

oraz  

 

nazwa Wykonawcy……………………………………………, adres………………………………., NIP ………………., REGON 

………………………  zwanym w dalszej treści umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

Umowie.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osób 

skierowanych do DDS+ w postaci imion i nazwisk oraz adresu zamieszkania.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr 022……..2021 r. z dnia 17 marca 2021 r. na 

realizację usługi polegającej na transporcie osób z miejsca zamieszkania do placówki wsparcia 

i z placówki do miejsca zamieszkania w okresie od 17 marca 2021 do 31 marca 2022 r. 
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§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,(o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca 

Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający będzie prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr 

wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający 

informacje o:  

1) Nazwie oraz danych kontaktowych Podmiotu oraz innych podmiotów przetwarzających 

(w przypadku pod powierzenia danych osobowych) oraz Administratora, a także inspektora 

ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;  

2) Kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora;  

3) Gdy ma to zastosowanie- przekazywaniu danych osobowych dla państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej;  

4) Ogólnym opisie technicznym i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  

8. Podmiot przetwarzający będzie niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o 

ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Administratorowi w 

formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w umowie) oraz powinna zawierać stosowne 

uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu został naruszony. 

9. Podmiot przetwarzający będzie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni Roboczych, 

informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) 
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Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Podmiotu o 

wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot, w 

szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane 

dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.  

10. Podmiot przetwarzający będzie przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił 

Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, 

ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi 

Administratora (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania 

czynności przetwarzania, Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora przed jego 

podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora).  

 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 3 dni.  

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.  

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora 

danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny.  

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki 

jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4 Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się 

ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.  
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§ 6 

Transfer danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa 

trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba że 

Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na 

transfer.  

2. Jeśli Administrator udzieli Podmiotowi przewarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie danych 

osobowych do państwa trzeciego, Przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych 

tylko wtedy gdy:  

1) Państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który 

obowiązuje w Unii Europejskiej lub  

2) Administrator i Przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu 

o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami 

prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.  

 

§ 7 

Zgłaszanie naruszeń 

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących 

wykrywania naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków 

naprawczych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udostępnia procedur, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Administratora, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia takiego żądania.  

2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych 

Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak na miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 godzin 

od wykrycia naruszenia, zgładza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej 

informacje o:  

1) Dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;  

2) Charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, 

których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, 

których dotyczy naruszenie, a w razie możliwości, także wskazania podmiotów danych, 

których dotyczyło naruszenie;  

3) Systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło 

w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);  

4) Przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienie szkody spowodowanej naruszeniem; 

 

5) Charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;  

6) Możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których 

dane dotyczą;  

7) Środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych 

działaniach zapobiegawczych i naprawczych;  



 

 
Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób 

Dotkniętych Chorobą Parkinsona 

 

8) Danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.  

3. Jeżeli Przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich 

informacji, o których mowa w ust. 2, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.  

4. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora, Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje 

wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków 

naruszenia.  

5. Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych 

mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków 

oraz podjętych działań zaradczych. Przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie 

Administratora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

6. Przetwarzający nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora powiadamiał o naruszeniu:  

1) Osób, których dane dotyczą ani  

2) Organu nadzorczego.  

 

§ 8 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy 

wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 

§ 9 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony do 31 marca 2022 r.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 

przetwarzający:  
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1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie;  

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;  

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych;  

 

§ 11 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.  

 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, po 2 

dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.  

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych 

osobowych.  

3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.  

4. Przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez 

pisemnej zgody Administratora.  

5. O ile Umowa główna nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną 

poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.  

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest prawo Polskie.  

 

 

 

 

_______________________      ____________________ 

Administrator danych       Podmiot przetwarzający 

 


