
 

 

 

DA.MB.232.49.2020                             

 Dział III SIWZ 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu ………..r. pomiędzy:  

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774 24-72-620 

reprezentowaną przez:………………………………,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla studentów kierunku położnictwo  

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” - szkolenie realizowane będzie dla studentów kierunku 

położnictwo uczestniczących w projekcie pn. „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w 

kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19, współfinansowanego z EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego POWER, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 

medycznych w terminie do 31.12.2020r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), który został 

rozstrzygnięty dnia  ……….r., o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia on-line szkolenia dla 

10 studentów kierunku położnictwo: Efektywna komunikacja interpersonalna położna-

pacjentka-rodzina. Komunikacja budująca zaufanie oraz postawę empatyczną.  

2. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w dni powszednie i/lub w weekendy w ciągu 16 

godzin, przy czym jedna godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa SIWZ stanowiąca wraz z ofertą Wykonawcy 

integralną część umowy. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych terminów 

realizacji szkolenia zgodnie z warunkami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i w niniejszej umowie. 

2. Na minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

szczegółowy program szkolenia do akceptacji. Program będzie zawierał minimum imiona i 

nazwiska prowadzącego szkolenie, tematykę, formy nauczania, rozkład godzinowy szkolenia. 

3. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe oraz inne materiały niezbędne do realizacji 

szkolenia, w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych 

zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 

lipca 2014r. 



 

 

 

5. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wystawi i wyda każdemu uczestnikowi, który 

ukończył szkolenie certyfikat. Wzór certyfikatu Wykonawca prześle Zamawiającemu do 

akceptacji min. 3 dni przed planowanym przekazaniem uczestnikowi szkolenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się:  

a) prowadzić odpowiednią dokumentację projektową oznaczoną logotypami dostarczonymi 

przez Zamawiającego: dziennik zajęć, listy obecności uczestników szkolenia, 

b) do przeprowadzenia szkolenia w  formie on-line konieczne jest zarejestrowanie/nagranie 

szkolenia. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo),na 

nagraniu powinien być widoczny trener, a Wykonawca powinien zadbać o odpowiednie 

udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez 

monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na 

temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie listy obecności potwierdzonych 

przez Wykonawcę środkami komunikacji elektronicznej).  

7. Wykonawca, pod  rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  o: 

a) nie zgłoszeniu się uczestników na szkolenie; 

b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa; 

c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi, następujące dokumenty: 

a) dziennik zajęć zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, 

temat zajęć; 

b) oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenia; 

c) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;  

d) ksero certyfikatów dot. ukończenia przez uczestników szkolenia (podpisane za zgodność z 

oryginałem); 

e) faktury/rachunku za zrealizowane szkolenie; 

f) rzuty ekranu (na pendrive) dokumentujące odbyte zajęcia oraz obecność uczestników 

szkolenia, oświadczenie trenera o zrealizowaniu zajęć w terminie zgodnym z 

harmonogramem oraz dziennik zajęć zrealizowanych w formie on-line; 

g) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia. 

 

§ 3 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz  niezbędną  wiedzę w 

zakresie realizacji prac objętych umową. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone 

czynności sumiennie i fachowo z należytą starannością oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobą do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, która posiada:  

a) uprawnienia do wystawienia certyfikatów i/lub zaświadczeń ukończenia dla uczestników 

szkolenia; 

b) min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunku położnictwo; 

c) wykształcenie psychologiczne (psycholog). 

3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia jest:……………………………….. 



 

 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy pozbawiony będzie wad prawnych oraz 

że nie będzie naruszał praw osób trzecich, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność z 

tytułu wad prawnych związanych z realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, 

informować go o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych utrudnieniach w realizacji 

prac objętych umową. 

6. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy. Zmiana personelu będzie możliwa jedynie 

za zgodą Zamawiającego, a personel zastępczy będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie nie 

mniejsze niż te określone w postępowaniu i złożonej ofercie i uzyska akceptację tych osób 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania przedmiotu umowy, które musi 

spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu 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) oraz w ustawie o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 ze zm.) i w 

przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

8. Wykonawca podpisze z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych uczestników szkolenia. 

 

§ 4 

Termin realizacji 

Przedmiot umowy zostanie wykonany od dnia podpisania umowy ………… do dnia  

31 grudnia 2020 r. w terminach uzgodnionych między stronami po zawarciu umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za usługę wynosi: ……. brutto (słownie: ……………….), 

za ….. uczestników.  

a) Wynagrodzenie za jednego uczestnika szkolenia wynosi ……………. zł brutto ( 

słownie: ……………. 00/100).  

b) Ilość uczestników:………………………………….. 

2. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wszystkie świadczenia z tytułu podatków i ubezpieczeń 

społecznych zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę (dotyczy jednoosobowej 

działalności gospodarczej). 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 774-

24-72-620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego 

otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP: ……………………. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu szkolenia przez wszystkich uczestników w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku oraz zgodnie z 

punktem 6 niniejszego paragrafu. 

6. Podstawą do wystawienia faktury/ rachunku protokół odbioru – zgodnie ze wzorami 

dokumentów obowiązujących u Zamawiającego, potwierdzonych przez Kierownika projektu. 



 

 

 

7. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze/rachunku lub 

załącznikach, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym 

Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. 

 

§ 6 

Kary umowne, odstąpienie od umowy 

1. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością 

i sumiennością. 

2. Zamawiający ma prawo do: 

a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi, 

b) dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia należytego 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w 

szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności, 

c) wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wątpliwości/niejasności 

dotyczących przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa lub jego części, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wartości brutto szkolenia, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

szkolenia, nie więcej jednak niż łącznie 40% wynagrodzenia. 

4. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności, 

b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

c) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające stosownej zgody 

Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 25% całkowitej wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 5 

ust. Umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

8. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy lub rozwiązania w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenie, w terminie 10 

dni od powzięcia wiadomości o przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy lub jej nie 

wykonania. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania, Zamawiający uprawniony 

jest do żądania kary umownej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto. 

10. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, pod 

rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

 



 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do przestrzegania 

powszechnie obowiązujących oraz obowiązujących u Wykonawcy przepisów oraz zasad w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej, a także w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-

CoV-2 lub innych chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania, przed przystąpieniem do realizacji szkolenia w 

formie stacjonarnej, od wszystkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy 

oświadczenia o stanie zdrowia oraz dokonywania jego aktualizacji przez cały czas 

wykonywania Umowy. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

Wszelkie materiały, o których mowa poniżej stają się własnością Zamawiającego i służyć będą 

m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji projektu względem umocowanych 

podmiotów tj. 

a) dziennik zajęć zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, 

temat zajęć; 

b) oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenia; 

c) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;  

d) ksero certyfikatów dot. ukończenia przez uczestników szkolenia (podpisane za zgodność z 

oryginałem); 

e) faktury/rachunku za zrealizowane szkolenie; 

f) rzuty ekranu (na pendrive) dokumentujące odbyte zajęcia oraz obecność uczestników 

szkolenia, oświadczenie trenera o zrealizowaniu zajęć w terminie zgodnym z 

harmonogramem oraz dziennik zajęć zrealizowanych w formie on-line; 

g) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 

Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących 

istotnych zmian: 

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 

2) wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości uczestników przed przystąpieniem do 

szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszt jednego uczestnika określony w 

formularzu ofertowym Wykonawcy.  

3) zmiany osobowej prowadzącego szkolenie, o ile osoba zastępująca spełnia wszystkie warunki 

postawione w postępowaniu, 

4) zmiany w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 



 

 

 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian  będzie  następstwem  zmian  wprowadzonych w  

umowach  pomiędzy  Zamawiającym,  a  inną  niż  Wykonawca  stroną,  w  szczególności 

Instytucją Pośredniczącą – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także innymi 

instytucjami oraz zmian wprowadzonych  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektu, które  

na  podstawie  przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,  

6) gdy konieczność wprowadzenia zmian  będzie  następstwem  zmian  wytycznych 

dotyczących  Programu  lub  wytycznych  i  zaleceń  Instytucji  Zarządzającej  lub  

Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,  

7) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wydłużeniem terminu wykonania umowy w związku z dostosowaniem harmonogramu 

realizacji przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, 

c) dostosowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, 

d) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, pandemii, przewrotu 

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, buntów, niepokojów, strajków, skażeń 

radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

Wykonawcę, 

e) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

1. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia 

Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

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

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

3. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

rządzącego umową, ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności ustawy Kodeks 

Cywilny. 

3. Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności, 

jakie mogą wyniknąć podczas realizacji umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe, spory będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji lub organów 

wykonujących kontrolę projektu, w ramach którego wykonywana jest niniejsza umowa.  



 

 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić uprawnionym 

instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie strony umowy. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

       WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DA.MB.232.49.2020 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu 

Zawarta dnia ………………(zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

……………………………………………………………………………….., zwaną w dalszej części 

umowy „Podmiotem  przetwarzającym”, reprezentowanym przez: …………………. 

oraz 

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP 774-24-72-620, 

zwaną w dalszej części umowy ”Administratorem danych” lub „Administratorem”, reprezentowaną 

przez: 

dr hab. n. med. Macieja Słodkiego, prof. uczelni - Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

 

§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 

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

określonym w Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

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

Rozporządzenia. 

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy: dane 

osobowe studentów w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. 

2. Powierzone przez administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia realizowanego dla studentów 

kierunku położnictwo uczestniczących w projekcie pn. „Symulacje medyczne kluczem do 

sukcesu w kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19, współfinansowanego z 

EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia 

na kierunkach medycznych w ramach postępowania pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla 

studentów kierunku położnictwo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” 

 

 

§3 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 



 

 

 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych, 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 

Umowy. 

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

mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Pomiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/zwraca Administratorowi  wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich kopie, 

chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi. 

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy Podmiotu 

przetwarzającego posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

9. Administrator umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania oraz odwoływania ich 

pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do Umowy.  

10. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9 wygasa z chwilą ustania zatrudnienia 

w ramach projektu upoważnionego pracownika. 

11. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w siedzibie Administratora.  

12. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy. 

13. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań służących 

zachowaniu w poufności powierzonych danych osobowych przez pracowników mających 

dostęp do tych danych. 

§4 

Prawo kontroli 

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

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych spełniają postanowienia Umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora. 

3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

 

 



 

 

 

§5 

Podpowierzenie 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 

niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 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 nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§6 

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. 

 

§7 

Czas obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu 

wypowiedzenia.  

§8 

Rozwiązanie Umowy  

1. Administrator danych może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

§9 

Zasady zachowania poufności 

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

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

(„dane poufne”). 

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

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 



 

 

 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 

poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia.  

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych. 

 

 

 

Administrator danych 

 

 

 

Podmiot przetwarzający 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy: Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 

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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam 

[___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 

Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________]. 

_________________________________ 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

Upoważnienie 

otrzymałem/am 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                    

______________________________ 

                                                                                                                                            (miejscowość, 

data, podpis) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującymi w 

__________________________  opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających 

ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania 

zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 

zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 

również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________]. 

 

_______________________________ 

                                                                            Czytelny podpis osoby składającej 

oświadczenie 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie Pana /Pani* 

______________________________ nr                        do przetwarzania danych osobowych wydane 

w dniu _____________  

 

                                                                                                  

________________________________________ 

                                            Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania 

upoważnień 

                                                                   

 

      

______________________________ 

                          (miejscowość, data) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


