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Umowa 

 

zawarta w dniu ……….…….……. r. w Jelczu - Laskowicach  pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach, 

z siedzibą w Jelczu - Laskowicach, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - Laskowice,  

NIP 912 174 64 53 

reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Żak – Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu -

Laskowicach, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

reprezentowaną przez: 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu 

negocjacji dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu -

Laskowicach (dalej zwanym Uczestnikiem).  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w okresie  

od 2 listopada 2020 r.  do 31 maja 2021 r.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie umowy leży w granicach jego możliwości 

wynikających z wiedzy i doświadczenia, i że nie istnieją żadne przeszkody natury 

merytorycznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić prawidłowe 

wykonanie umowy.  
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4. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, że przedmiot niniejszej 

umowy jest łącznie określony w treści niniejszej umowy oraz w SIWZ, stanowiącej  

integralną część niniejszej umowy. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1.1 realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością oraz zgodnie z wszelkimi 

wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

1.2  przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły 

harmonogramem,  

1.3 przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie, w formie mailowej informacji  

o każdym Uczestniku Projektu, który nie stawił się celem realizacji szkolenia lub nie 

przekazał Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania umowy lub nie stosuje 

się do poleceń Wykonawcy związanych z wykonywaniem umowy ,   

1.4 zapewnienia wykwalifikowanej i doświadczonej kadry posiadającej 

doświadczenie w obszarze przedmiotu. Zamawiający ma prawo do każdorazowej 

weryfikacji kadry wskazanej przez Wykonawcę, pod kątem spełnienia wymagań 

dotyczących doświadczenia.  

1.5 prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych dotyczących realizowanego  

w ramach niniejszej umowy zadania zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji  

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie powyższych obowiązków.  

1.6 ochrony danych osobowych Uczestników jak również bezwzględnego 

przestrzegania przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie ochrony danych osobowych.  

1.7 umożliwienia przeprowadzenia, przez Zamawiającego,  kontroli w zakresie 

sposobu i terminowości wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz 

zapewnienia, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego, Zamawiającemu 

i instytucjom kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty, w tym finansowe 

związane z realizacją przedmiotu Umowy (bez względu na rodzaj nośnika, na którym 

są przechowywane).  
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2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy imiennego wykazu 

Uczestników/Uczestniczek szkolenia na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji 

przedmiotu umowy  

3. Zamawiający upoważniony jest do dokonywania kontroli prowadzonych zajęć 

szkoleniowych w każdym czasie trwania szkolenia w zakresie niezbędnym do oceny 

prawidłowości realizacji zamówienia.  

 

§3 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości …………………..…………………………………….brutto  

(słownie:……………………………………………………..) na zasadach określonych  

w niniejszym paragrafie. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie 

przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji, za dany miesiąc.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie 

na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej faktury. Podstawą do 

wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego usługi bez zastrzeżeń.  

6. Termin płatności wynagrodzenia liczony jest od daty doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności wynosi 14 dni roboczych. Płatność 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

,nr………….…………………………………………………………. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia części zamówienia bez 

podania przyczyny. W przypadku wypowiedzenia części zamówienia – Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną poprawnie część zamówienia.  

 

§4 

1. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność finansową, bez ograniczenia do 

określonego w Umowie łączącej strony wynagrodzenia Wykonawcy. Wynika to  

z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, 
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przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych  

i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę w ww. sposób.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne  

w następujących przypadkach:  

a) W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kare 

umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 

ust. 1,  

b) w wysokości 100% wynagrodzenia całkowitego brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia w przypadku stwierdzenia przekładania przez Wykonawcę w toku 

realizacji przedmiotu zamówienia fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienia 

oszustwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.  

c) w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia za każdy przypadek realizacji przedmiotu zamówienia przez doradcę 

niespełniającego kryteria opisane w SIWZ,  

d) W przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy tj. nie przestrzegania przez 

Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie: kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., zakresie informacji  

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia,  

e) W przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy polegających na braku 

możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego, w wymaganej ilości godzin 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia,  
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f) W przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy polegających na realizowaniu 

umowy na rzecz Zamawiającego, niezgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 40% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia,  

g) W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do 

wysokości szkód faktycznie poniesionych, w tym utraconych korzyści przez 

Zamawiającego na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia 

wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zastępczą 

realizacją umowy,  

h) Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  

 

§ 5 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, terminów realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zlecenia wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom, którzy zapewnią 

terminowe wykonanie umowy oraz do obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi 

w związku ze zleceniem wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom.  

 

§ 6 

Przedmiot umowy Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem osób 

wskazanych w załączniku nr 1 do formularza ofertowego, który stanowi  integralną 

część niniejszej umowy i nie może powierzyć ich w całości lub części innym osobom. 

W przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu/części przedmiotu niniejszej 
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umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną usługę. 

 

§ 7    

1. Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 

7 dniowego okresu wypowiedzenia, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do ilości godzin przeprowadzonego 

szkolenia.  

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku opóźnienia przez 

Zamawiającego z zapłatą, za zrealizowane i przyjęte usługi co do których upłynął 

termin płatności, powyżej 30 dni pod warunkiem wezwania Zamawiającego do 

zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu płatności. 

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, 

w szczególności ale nie wyłącznie naruszenia §2 niniejszej umowy, pod warunkiem 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu 

dodatkowego 3 dniowego terminu do ich usunięcia lub zaprzestania naruszeń i nie 

zastosowania się do wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć 

przedmiotową umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.  

 

§ 8 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca będzie miał dostęp do 

danych osobowych uczestników. Strony zgodnie postanawiają, że zakres 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w żadnym wypadku nie może 

wykraczać ponad potrzeby związane z wykonaniem niniejszej umowy.  

2. Powierzenie przetwarzania następuje na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszej 

umowy.  

§ 9 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiotowym zakresie usług 

objętych umową Zamawiający upoważnia Panią Agnieszkę Żak   
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2. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w zakresie realizacji niniejszej umowy 

ze strony Wykonawcy upoważniona/y jest………………………………………………..  

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do przedmiotu umowy nie są 

ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności jego 

zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie naruszają praw innych osób.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do 

zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich do przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Utwory powstałe w ramach realizacji czynności objętej niniejszą Umową, zgodnie z 

ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1293 .) są przedmiotem praw autorskich.  

4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej 

umowy, przenosi autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku 

wykonania niniejszej umowy, a także udziela zezwolenia do wykonania praw 

autorskich prawa zależnych do tych dzieł.  

5. Strony postanawiają że autorskie prawa przeniesione na Zamawiającego obejmują 

następujące pola eksploatacji:  

a) utrwalanie całości lub części poszczególnych elementów przedmiotu umowy na 

wszystkich nośnikach, analogowych, cyfrowych umożliwiających ich wykorzystanie,  

b) zwielokrotnienie całości lub części poszczególnych elementów przedmiotu przy 

użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia niniejszej umowy,  

c) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie poszczególnych 

elementów umowy,  

d) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych elementów wraz z 

danymi,  

e) w zakresie rozpowszechniania elementów umowy w inny sposób: wprowadzanie 

do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci 

nietrwałej RAM, a także wprowadzanie do sieci Internet,  
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f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy uprawniony bądź 

zainteresowany do korzystania mógł mieć dostęp do przedmiotu umowy w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym,  

g) umieszczanie w publikacjach drukowanych (w tym m.in. ulotki, foldery, plakaty) 

informacji związanych z promocją Zamawiającego;  

h) umieszczanie w publikacjach elektronicznych oraz aplikacjach elektronicznych 

informacji związanych z promocją Zamawiającego;  

i) umieszczanie w prezentacjach i materiałach prasowych ( w tym m.in. informacje 

prasowe, ogłoszenia prasowe, artykuły sponsorowane) związanych z promocją 

Zamawiającego;  

j) umieszczania w spotach i filmach reklamowych związanych z promocją 

Zamawiającego  

k) wykorzystywanie części lub całości dzieła w wszelkiego rodzaju publikacjach, 

materiałach informacyjnych i reklamowych Zamawiającego szczególności ale nie 

wyłącznie publikacji na stronie internetowej Zamawiającego, w kampaniach 

informacyjnych i reklamowych Zamawiającego.  

6. Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników, na których 

utrwalono dany przedmiot umowy bądź jakiekolwiek jego elementy, z chwilą odbioru 

prac zrealizowanych podczas dowolnego etapu w trakcie realizacji, którego dany 

nośnik został przekazany Zamawiającemu.  

7. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian w przekazanym utworze.  

8. Zamawiający ma prawo przekazać dzieło osobom trzecim bez ograniczenia, bez 

konieczności podawania informacji o autorze.  

9. Wykonawca oświadcza że przekazane przez niego dzieło będzie wolne od praw  

i obciążeń na rzecz osób trzecich.  

10. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę 

autorskich praw majątkowych osób trzecich, a dotyczące przedmiotu umowy, będą 

dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy i niniejszym Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu  



„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

11. Jeżeli autorem utworów jest inna osoba Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania jej pisemnych oświadczeń zawierających zgody określone w niniejszej 

umowie w szczególności określone w niniejszym paragrafie.  

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej 

umowy wyraża zgodę na udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Województwa 

Dolnośląskiego  na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji obejmującej prawo do 

korzystania z utworów wytworzonych w ramach niniejszej umowy, w postaci zdjęć, 

materiałów graficznych, publikacji, broszur, ulotek, filmów promocyjnych, zwanych 

dalej „utworami”, na następujących polach eksploatacji:  

a) Utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką 

drukarską, techniką reprograficzną, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do 

pamięci komputera,  

b) Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności publiczne wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

c) Wprowadzenie do sieci multimedialnych oraz Internetu, w tym umieszczanie na 

stronach internetowych programu,  

d) Umieszczanie w publikacjach drukowanych ( w tym m.in. ulotki, foldery, plakaty) 

związanych z promocją Projektu;  

e) Umieszczanie w publikacjach elektronicznych oraz aplikacjach elektronicznych 

związanych z promocją Projektu;  

f) Umieszczanie w prezentacjach i materiałach prasowych ( w tym m. in. Informacje 

prasowe, ogłoszenia prasowe, artykuły sponsorowane) związane z promocją 

Projektu;  

g) Umieszczanie w spotach i filmach reklamowych związanych z promocją Projektu.  
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§ 12 

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 

się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy 

nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy 

spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy 

d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy 

19.3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu 

b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 
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c)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści 

d) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy  

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie 

e) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy 

f) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie. 

 

§ 15 

1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą 

być dokonywane w formie pisemnej na adres Zamawiającego  Zespół Szkół im. 

Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - 

Laskowice,  

na adres Wykonawcy ……………………………………..…………………………………. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich 

zmianach adresów do doręczeń.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §1 ust. 3, tj. oświadczenie o którym mowa 

w §1 ust. 3 może być przesłane w formie elektronicznej na wskazany przez 

Wykonawcę adres.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.  

5. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu 

na podstawie prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wykonawca, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej umowy 

rozumie je i akceptuje.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego.  

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  
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9. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, uznane zostały 

za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują swą moc  

i skuteczność.  

 

….……………………..      ………………………

        

 

 

Wykonawca         Zamawiający 
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„Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych” 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(zwana dalej „Umową”) 

 

Zawarta w dniu ……………w Jelczu -  Laskowicach pomiędzy:  

 
Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu  - Laskowicach, 

z siedzibą w Jelczu - Laskowicach, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - Laskowice,  

NIP 912 174 64 53 

reprezentowanym przez: 

 
Agnieszkę Żak – Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu  -
Laskowicach, 
 
Zwaną dalej „Zamawiającym”  

 
a 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
 

 

Zwaną dalej „Przetwarzającym”  

 

Zwanymi dalej łącznie Stronami a każda osobna Stroną.  

 

Mając na uwadze, że:  

1. Strony zawarły umowę na świadczenie usług z zakresu przeprowadzenia szkoleń  

i kursów w ramach realizacji projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-

316/18 („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Zamawiający 
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powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

określonym Umową Powierzenia;  

2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje 

operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Zamawiającego;  

3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania 

Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.  

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot umowy - cel i charakter powierzenia przetwarzania danych 

osobowych  

1. W związku z wykonywaniem Umowy Podstawowej, Zamawiający (jako 

administrator danych osobowych) na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, powierza 

Przetwarzającemu (jako podmiotowi przetwarzającemu) do przetwarzania dane 

osobowe określone w §2 niniejszej Umowy Powierzenia, a Przetwarzający 

zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia.  

2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest należyte wykonywanie 

przez Przetwarzającego oraz Zamawiającego Umowy Podstawowej w tym również 

do celów rozliczeniowych.  

3. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania 

danych osobowych. Zamawiający zapewnia, że posiadane przez Zamawiającego  

i przekazywane Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zostały 

zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych mu danych 

osobowych wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy 

Podstawowej i wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy Podstawowej.  
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5. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe w formie 

elektronicznej w systemach informatycznych, w tym poprzez aplikacje poczty email.  

6. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w sposób stały.  

 

§2 

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu.  

1. Przetwarzający będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego następujące dane 

osobowe:  

Kategorie podmiotów danych  Rodzaj danych  

Uczestnicy projektu  

(osoby fizyczne):  

- beneficjenci Projektu  

 

1. Imię i nazwisko,  

2. Adres poczty elektronicznej  

3. Numer telefonu  

4. Adres zamieszkania  

5. PESEL  

6. Informacje o stanie zdrowia  

 

 

 


