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UMOWA ZLECENIA NR ……/……./2019 

W dniu ………….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem:  

ul. Kopernika 17 ; 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91, 

reprezentowaną przez Jacka Królikowskiego Prezesa Zarządu, zwanego dalej 

„Zleceniodawcą” 

a 

Panią/Panem…………………………….., [prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………….. z siedzibą][zamieszkałą/ym] pod adresem ul. ………………., posiadającym 

numer [REGON……………… NIP ……………..], [PESEL] zwaną/ym dalej w treści umowy 

„Zleceniobiorcą”, 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługę pełnienia 

funkcji trenera [przez …… - uzupełniane jeśli Wykonawca nie realizuje zamówienia 

osobiście]  w projektach „Misja programowanie”, zgodnie z zapytaniem nr 

FRSI/MP/3/2019 stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, czyli: 

a) przeprowadzenia od jednego do sześciu szkoleń dla nauczycieli i innych osób 

dorosłych; 

b) udzielenia wsparcia merytorycznego nauczycielom biorącym udział w szkoleniach 

(30 godzin lekcyjnych na nauczyciela)– od 7 do 50 nauczycieli;  

c) poprowadzenie co najmniej jednego do trzech webinariów dla nauczycieli i 

edukatorów, przy czym Zleceniodawca może odstąpić od zlecenia webinarium;  

d) realizowania wyżej wymienionych działań zgodnie z harmonogramem 

ustalonym z Zamawiającym;  

e) dostarczenia co miesiąc dokumentów rozliczeniowych lub informacji o braku 

działań w danym miesiącu oraz przedstawienie rozliczeń z  wykonanych działań w 

terminie umożliwiającym wypłatę wynagrodzenia w okresie kwalifikowalności 

wydatków czyli najpóźniej 14 dni kalendarzowe przed datą końcową realizacji 

projektu (obecnie data zakończenia projektu to 30 czerwca 2021r.).  

2. Umowa została zawarta na czas określony, Zleceniobiorca będzie świadczyć wskazane 

w Umowie usługi od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021r.  

3. Umowa realizowana jest w wyniku realizacji zasady konkurencyjności  w ramach 

realizacji projektu „Misja programowanie – podregion ostrołęcki” (POPC 03.02.00-00-

0008/19-00) oraz „Misja programowanie – podregion płocki” (POPC 03.02.00-00-

0009/19-00) 

 

§ 2 

Harmonogram i odbiór prac  

 

1. Odbiór usług określonych w § 1 będzie następował zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) Zleceniobiorca przedstawiać będzie Zleceniodawcy co miesiąc raport (plik PDF) ze 

wskazaniem liczby przepracowanych dni / zrealizowanych czynności lub  
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informację o braku działań w danym miesiącu (meil). Obowiązujący wzór raportu i 

załączników (co najmniej raport godzinowy, raport merytoryczny, potwierdzenie 

udzielonego wsparcia), zostanie przez Zleceniodawcę przekazany meilem po 

podpisaniu Umowy.  

b) Raport miesięczny przedkładany będzie Zleceniodawcy w terminie do 7 dnia 

każdego miesiąca.  

c) Po odebraniu przez Zleceniodawcę usług wykazanych w przekazanym raporcie, 

Zleceniobiorca ma prawo do wystawienia faktury w formie elektronicznej (plik 

PDF) a w przypadku osób fizycznych Zleceniodawca wystawi rachunek na 

podstawie danych przekazanych w oświadczeniu. Na fakturze/rachunku 

Zleceniodawca potwierdza odbiór usługi czy dzieła.  

2. Zleceniobiorca przedstawi co miesiąc (lub rzadziej za zgodą Zleceniodawcy 

wyrażoną w meilu lub pisemnie) do akceptacji harmonogram wsparcia utworzony 

na bazie ogólnego harmonogramu działań projektowych oraz innych wytycznych 

przekazanych przez Zleceniodawcę (dotyczących rozłożenia godzin doradztwa, 

liczby grup szkoleniowych, składu grup szkoleniowych, liczby klas kończących rok 

szkolny i tym podobnych).  

3. Ze względu na zasady kwalifikowalności kosztów wynikające z dokumentacji 

konkursowej CPPC wykonanie pewnych działań w określonym czasie jest kluczowe 

dla uznania kosztu – realizacja działań niezgodnie z zatwierdzonym drogą meilową 

harmonogramem (np. zbyt szybko lub zbyt późno) może skutkować nie uznaniem 

zaraportowanych działań i nie zakwalifikowaniem ich do wypłaty wynagrodzenia 

(dotyczy to w szczególności realizowania działań doradczych).  

4. Zleceniodawca planuje wizyty monitoringowe podczas szkoleń stacjonarnych i 

wsparcia na miejscu.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Zgodnie ze złożoną Ofertą z tytułu wykonania Umowy w zakresie określonym w § 1, 

Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości:  

a) ………………….. zł (słownie: ………………… złotych/100) za dzień szkoleniowy (8 

godzin lekcyjnych);  

b) ………………….. zł (słownie: ………………… złotych/100) za godzinę lekcyjną wsparcia 

stacjonarnego;  

c) ………………….. zł (słownie: ………………… złotych/100) za godzinę zegarową wsparcia 

zdalnego;  

d) ………………….. zł (słownie: ………………… złotych/100) za webinarium;  

2. Wynagrodzenie zawiera VAT, jeśli z obowiązujących przepisów wynika obowiązek 

naliczenia VAT (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). 

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie zobowiązania publiczno-prawne jakie poniesie 

Zamawiający (np: podatki, składki ZUS po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy - w 

przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej). 

4. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim zatwierdzeniu usługi, w ciągu 14 

(czternastu) dni po otrzymaniu przez Zleceniodawcę faktury, a w przypadku osób 

fizycznych nie prowadzących działalności – po wystawieniu rachunku przez 

Zleceniodawcę. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy.  

5. Strony uzgadniają, iż faktury/rachunki będą wystawiane i wysyłane w formacie pdf 

z  adresu i na adres mailowy podany w § 8. 

6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury/rachunku bez podpisu 

Zleceniobiorcy. 

§ 4 

Oświadczenia i zobowiązania Zleceniobiorcy 
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w zakresie sposobu realizacji Umowy 

 

1. Wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy ponosi Zleceniobiorca 

we  własnym zakresie z jednym wyjątkiem, kiedy to Zleceniodawca pokrywa koszt 

ewentualnego noclegu i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia jeszcze 

innych czynności skutkujących przekroczeniem umówionej liczby szkoleń, 

webinariów/dni szkoleniowych, godzin doradztwa, Zleceniobiorca niezwłocznie 

zawiadomi Zleceniodawcę i nie wykona ich dopóki nie uzyska jego zgody meilem lub 

na piśmie.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuję się wykonać czynności objęte Umową ze szczególną 

starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a także standardów 

i reguł ich wykonywania, dbając o interesy Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykonanie przez Zleceniodawcę oraz przez podmioty 

działające na zlecenie Zleceniodawcy, zdjęć i filmów z wizerunkiem Zleceniobiorcy oraz 

jego wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie lub przekazanych przez 

Zleceniobiorcę zdjęć  i filmów z jego wizerunkiem. Wizerunek, o którym tu mowa, 

zawsze wykorzystywany będzie w celach związanych z realizacją Projektu. Zgoda na 

rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, 

przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z utrwalonym wizerunkiem 

Zleceniobiorcy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych tj.: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 

wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie 

albo publiczne odtworzenie, wystawienie, w tym umieszczenie na stronach 

internetowych, wyświetlanie. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna. 

6. Ponadto, Zleceniobiorca wyraża zgodę na utrwalenie prowadzonych  spotkań, szkoleń i 

webinariów w postaci nagrań, które następnie zostaną udostępnione za pomocą 

serwisu Zleceniodawcy na stronie www.youtube.com oraz na użytek kanałów 

społecznościowych Zleceniodawcy takich jak: Twitter, Facebook, Flickr, Instagram. 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Jeżeli Zleceniobiorca nie wykona w terminie usługi zgodnie  

z zamówieniem i przyjętym harmonogramem , Zleceniodawca zachowując prawo do 

odstąpienia od Umowy może żądać kary umownej w wysokości: 

a) 1% wynagrodzenia za dzień pracy (dniówki szkoleniowej) za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu comiesięcznego rozliczenia (lub informacji o braku działań w danym 

miesiącu); 

b) 5% wynagrodzenia za godzinę wsparcia stacjonarnego za każdy dzień opóźnienia w 

dostarczeniu comiesięcznego rozliczenia (lub informacji o braku działań w danym 

miesiącu);  

c) 50% wynagrodzenia za godzinę wsparcia stacjonarnego za niezrealizowanie 

wymaganej liczby godzin doradztwa w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą; 

d) 10% wynagrodzenia za godzinę zegarową wsparcia zdalnego za każdy dzień 

opóźnienia w dostarczeniu comiesięcznego rozliczenia (lub informacji o braku 

działań w danym miesiącu); 

http://www.youtube.com/
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e) 100% wynagrodzenia za godzinę zegarową wsparcia zdalnego za każdą 

niezrealizowaną godzinę doradztwa w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą; 

f) 99% wynagrodzenia według stawek jednostkowych za każde działanie zrealizowane 

ale nie rozliczone w terminie umożliwiającym rozliczenie końcowe projektu – czyli 

najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed datą końcową realizacji projektu 

(obecnie data zakończenia projektu to 30 czerwca 2021r.). 

2. Niezależnie od możliwości naliczania kar umownych Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, jeżeli szkoda z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przekracza wysokość 

kar umownych.  

3. Zapłata każdej z wyżej wskazanych kar umownych nastąpi w terminie siedmiu dni licząc 

od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę wezwania do jej uiszczenia meilem na adres 

wskazany w § 8. Zleceniodawca może też samodzielnie pomniejszyć wypłatę za należne 

wynagrodzenie.  

 

§ 6 

Klauzula poufności 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i bez uprzedniej zgody 

Zleceniodawcy nie przekazywać i nie ujawniać żadnej osobie trzeciej ani nie 

wykorzystywać do innych celów, niż wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy: 

treści prowadzonych rozmów, negocjacji i dokonanych uzgodnień dotyczących 

potencjalnych umów związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności tajemnic 

handlowych oraz tajemnic przedsiębiorstw, niezależnie od tego czy zostały one 

udostępnione Zleceniobiorcy na piśmie, ustnie, w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem innych nośników czy też w inny sposób i niezależnie od tego czy były 

one faktycznie oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” czy w inny sposób, czy 

też nie były w ogóle w żaden sposób oznaczone. 

2. Powyższe postanowienia nie uchybiają obowiązkowi dostarczania przez Zleceniobiorcę 

wymaganych obowiązującym prawem informacji względem uprawnionych organów 

administracji publicznej, ścigania i sądu. 

 

§ 7 

Przeniesienie praw autorskich  

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4, w przypadku powstania utworu w trakcie realizacji 

Umowy, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe utworu, wraz z 
wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 
wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż w chwili w której zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiązany 
jest przenieść na Zleceniodawcę majątkowe prawa autorskie do utworów, bez jakichkolwiek wad 
prawnych, obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich oraz, że prawa te przysługiwać mu będą w 

takim zakresie do chwili przeniesienia ww. praw do Utworu na Zleceniodawcę.  
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3. W przypadku, dostarczenia  utworu na płycie CD/pendrive lub innym nośniku danych, w ramach 

wynagrodzenia, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę własność nośników, na których utwory 
zostały utrwalone.   

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać osobistych praw autorskich ani swoich 

uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z utworu, jak również 
wykonywać innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich 
osobistych, a w szczególności z prawa do pierwszej publikacji, podpisywania utworu swoim 
oznaczeniem lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności utworu.  

5. Przeniesienie na Zleceniodawcę praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą odbioru przez 

Zleceniodawcę utworu. Zleceniodawca nabywa wyłączne prawo do korzystania z niego w pełnym 
zakresie, bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Zleceniodawca jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworu. Nie 

rozpowszechnienie utworu w wyznaczonym przez Zleceniodawcę  terminie nie powoduje utraty 
praw, o których mowa wyżej, na rzecz Zleceniobiorcy. 

7. Zleceniodawca oświadcza, z czym Zleceniobiorca się zgadza, że utwory, o których mowa w ust. 

1 mogą być nieodpłatnie udostępniane osobom lub podmiotom, które wyrażą zainteresowanie 
nimi, w tym w szczególności w formie publikacji edukacyjnych, informacyjnych i innych 
wydawnictw oraz zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informacji, portalach 
internetowych, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie 
niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa; co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych 
utworów, w tym ich kopiowania, dystrybucji, wyświetlania i użytkowania, pod warunkiem podania 
autora wykorzystywanego utworu (http://creativecommons.org/). 

Zleceniodawca opatrzy powyższe dane i materiały informacją licencyjną następującej treści: 

[Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie 
niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz 

nazwa Zleceniodawcy]. Utwór powstał w ramach Projektu/Programu [tytuł Projektu/Programu], 
realizowanego przez [nazwa Zleceniodawcy]. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod 
warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych 

praw oraz o Projekcie/Programie [tytuł Projektu/Programu]. Treść licencji jest dostępna na 
stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl). 

 

 § 8 

Kontakt 

1. Wszelka korespondencja o charakterze roboczym (do której nie należą oświadczenia 

woli wywołujące skutki prawne), wymieniana pomiędzy Stronami w toku wykonywania 

Umowy, będzie dostarczana meilem do niżej wymienionych osób, na adresy: 

Do Zleceniodawcy:  

Iwona Kolosek, iwona.kolosek@frsi.org.pl, 722 002 311 
Do Zleceniobiorcy:  

(imię, nazwisko, tel., mail) …………………………………………. 

2. Osoba wskazana przez Zleceniodawcę w ust. 1. jest odpowiedzialna za bieżącą 

komunikację i współpracę ze Zleceniobiorcą, w tym upoważniona do składania w jego 

imieniu samodzielnie oświadczeń w zakresie wymaganym dla wykonania Umowy, w 

tym do żądania uzupełnienia lub poprawienia raportów oraz odebrania usługi, z 

wyłączeniem oświadczeń woli wywołujących skutki prawne. 

3. Strony zobowiązują się do udzielania odpowiedzi na otrzymane od Zleceniodawcy meile 

maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania meila lub do uprzedzenia o 

czasowym braku takiej możliwości.  

4. Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne takie jak zwiększenie zakresu prac do 

50% wartości umowy zgodnie ze stawkami jednostkowymi ustalonymi najpóźniej na 

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
tel:722002311
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etapie podpisywania Umowy, Strony mają obowiązek sobie doręczać na adresy 

wskazane na wstępie Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską – za 

potwierdzeniem odbioru.  

5. Za pomocą meila Zleceniodawca (osoby do kontaktu zgodnie z postanowieniami ust. 1 

powyżej) może uzgodnić ze Zleceniobiorcą zmianę harmonogramu i formy odbioru 

usługi.  

6. Wszelkie ustalenia muszą zostać dokonane droga meilową lub na piśmie, uzgodnienia 

telefoniczne czy poprzez inne komunikatory głosowe mają charakter wyłącznie roboczy.  

 

§ 9 

Dane osobowe  

1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych FRSI w związku z zawarciem i 
realizacją Umowy danych osobowych.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z informacją o zasadach przetwarzania danych 

osobowych, w tym o Administratorze Danych Osobowych, które znajdują się w załączniku nr 3.   

3. Zasady powierzenia Zleceniobiorcy danych osobowych, Strony uregulują w odrębnej umowie - 
umowie powierzenia danych osobowych lub w treści stosownego upoważnienia do przetwarzania 

danych.  

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia jeżeli Zleceniobiorca nie realizuje Umowy zgodnie z 

harmonogramem i wytycznymi Zleceniodawcy i wezwania do realizacji działań zgodnie 

z Umową nie przynoszą efektu. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zleceniodawcę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia również w sytuacji gdy odbiorcy wsparcia (Nauczyciele, 

bibliotekarze, pracownicy ośrodków kultury) nisko oceniają udzielone wsparcie (ankieta 

po szkoleniu, ankieta w trakcie wsparcia - porównawczo do innych trenerów) a 

monitoring zespołu projektowego Zleceniodawcy potwierdzi niską jakość świadczonych 

usług co jest jednoznaczne z nienależytym wykonaniem Umowy.  

3. Strony uzgadniają, iż niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez Zleceniobiorcę 

w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli wystąpi 

nagła sytuacja, na którą Zleceniobiorca nie ma wpływu, i która uniemożliwia dalszą 

realizację Umowy.  

4. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W przypadkach, o których mowa 

w ust. 4 Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. Zleceniobiorca ma prawo do wynagrodzenia za usługę wykonaną zgodnie z Umową do 

dnia odstąpienia od Umowy, chyba że stoi to w sprzeczności z interesem publicznym. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą rozstrzygać ugodowo, a przypadku 

braku takiego rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu – spór zostanie 

rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  
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3. Zmiany pływające jedynie na formy wzajemnych rozliczeń, harmonogram, pojedyncze 

działania służące realizacji celu projektowego są możliwe i będą uzgadniane przez 

Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania istotnych zmian w Umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia (np. znacznego zmniejszenia lub zwiększenia liczby 

szkoleń, dni doradztwa, lub dodatkowych działań trenerskich) Zleceniodawca zastrzega 

możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Warunkiem wprowadzenia 

istotnych zmian Umowy jest znaczna zmiana ilości i miejsc szkoleniowych, 

wprowadzenie dodatkowych działań projektowych (np. dodatkowe zajęcia), problemy 

z realizacją działań projektowych przez Partnera, szkoły, innych trenerów lub 

nauczycieli, nieplanowane zmiany kadrowe w zespole projektowym, zmiana prawa 

wpływająca na oświatę, reformy oświaty, strajki nauczycieli, inne nieprzewidziane 

okoliczności zewnętrzne.  

5. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zleconych dniówek lub godzin, Zleceniobiorcy 

przysługuje jedynie odpowiednio zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia zgodnie 

z faktycznie zrealizowaną usługą, na podstawie cennika z Umowy. 

7. W przypadku rozbieżności w cenniku pomiędzy Umową a Ofertą, wiążąca jest 

ostateczna (po ewentualnych korektach oczywistych omyłek rachunkowych lub  

negocjacjach) cena z Oferty.  

 

§ 12 

Klauzula salwatoryjna 

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za 

niezgodne z prawem polskim i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, 

nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W 

takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić takie nieważne sformułowanie lub 

postanowienie poprzez nadanie mu nowej, ważnej treści o znaczeniu najbardziej zbliżonym 

do jego pierwotnego znaczenia. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda Strona 

otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

 

       Zleceniodawca:                                                               Zleceniobiorca: 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

dotyczący danych osobowych 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Zleceniobiorcy, udostępnionych Zleceniodawcy w 

związku z zawarciem i wykonaniem Przedmiotu Umowy, jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa.   

2. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji Projektu,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach POPC. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przysługuje: 

a) prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania tych danych, 

c) prawo usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego, 

h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji 

dokumentacji.    

6. Dane nie będę poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

7. Zleceniobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. W sprawach ochrony danych osobowych Zleceniobiorcy można się kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

 

 

 


