Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych,
Znak sprawy: ZP 30/2018

Projekt po zmianach z dnia 20.11.2018
UMOWA nr ZP 30/2018
zawarta w dniu ……. 2018 roku w Warszawie, pomiędzy:
Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018, poz. 1351 ze zm.)
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
NIP 526-25-19-220, REGON 017231686
reprezentowanym przez:
……………………………….
………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
*gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:
firmą, działającą pod nazwą ……………………………………………………………………..…………….,
z siedzibą w …………………………………. ul. ……………………., kod pocztowy ………….………….,
wpisaną
do
Krajowego
pod numerem KRS …………………………………

Rejestru

Sądowego

…………………………………,

NIP: ……………………….. REGON: ………………………
reprezentowaną przez
……………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem ………………., zam. przy ul. ……………………………, kod pocztowy …………………….,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
……………………………….,
z
siedzibą
w …………………………… ul. ………………………., kod pocztowy …………………………, na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
NIP: …………………, REGON: …………………,
zwanym dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ustawa Pzp, na świadczenie
usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, Znak sprawy: ZP 30/2018, została zawarta Umowa
(dalej: „Umowa”) o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów
i usług sportowo-rekreacyjnych, w ramach miesięcznych abonamentów: dla pracowników
Transportowego Dozoru Technicznego (dalej: TDT), osób towarzyszących, dzieci do 15 roku życia, dzieci
od 15 do 26 roku życia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
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2.

Poprzez dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się
dostęp do minimum 2500 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym:
a) Minimum w 100 obiektach sportowo-rekreacyjnych w następujących miastach:
Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, oraz
b) Minimum w 40
Katowice, Lublin, oraz

obiektach

sportowo-rekreacyjnych

w

następujących

miastach:

c) Minimum w 20 obiektach sportowo-rekreacyjnych
Olsztyn, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Łódź, Kielce.

w

następujących

miastach:

świadczących w szczególności następujące usługi: aerobic, aqua aerobic, basen, grota solna, indoor
cycling, jacuzzi, joga, lodowisko, łaźnia, nordic walking, pilates, sauna, siłownia, spinning, squash, sztuki
walki, ścianka wspinaczkowa, taniec, zumba i inne.
3.

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. lub do czasu wykorzystania kwoty
określonej w § 7 ust 2 Umowy.

4.

Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w TDT na podstawie stosunku pracy,
2) osobie towarzyszącej, dziecku – rozumie się przez to osobę zgłoszoną przez pracownika,
dzieci do 15 roku życia, dzieci od 15 do 26 roku życia,
3) osobie objętej Umową/użytkowniku – rozumie się przez to pracownika, osobę towarzyszącą,
lub dzieci, uprawnionych do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.
§2
Warunki i sposób realizacji świadczeń

1.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w trakcie obowiązywania Umowy, zakres usług oraz dostęp
do liczby obiektów świadczących usługi w liczbie nie mniejszej niż wskazanej w ofercie Wykonawcy
(Załącznik nr 2 do Umowy). Wykonawca w ramach Umowy umożliwi także dodatkowo korzystanie
z nowo dostępnych usług świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę
w trakcie trwania Umowy. Aktualna lista usług oraz podmiotów będzie zawsze dostępna na stronie
internetowej Wykonawcy; www ………………………………………………

2.

Usługi o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy będą świadczone (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
w ramach czterech rodzajów abonamentów:
1) Abonament I - „nielimitowany” dla pracownika, osoby towarzyszącej, dziecka do 15 roku życia,
dziecka od 15 do 26 roku życia tj. dający możliwość korzystania, bez przerwy, z różnych usług
w różnych obiektach tego samego dnia, bez konieczności deklaracji korzystania z określonej
lokalizacji. Jedyne przerwy w korzystaniu z usług, jakie są dopuszczone mogą wynikać tylko
i wyłącznie z faktu, że dane obiekty sportowo-rekreacyjne wprowadzają limity lub przerwy między
zajęciami wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa korzystania
z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub obowiązujących w obiektach regulaminów
i godzin pracy. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości korzystania przez uczestnika z usług
w innym obiekcie w tym samym dniu.
2) Abonament II - dla pracownika, osoby towarzyszącej, dziecka do 15 roku życia,
dziecka od 15 do 26 roku życia „ograniczony w miesięcznym okresie rozliczeniowym” tj. dający
możliwość korzystania do 10 razy w miesiącu z różnych usług w różnych obiektach.
3) Abonament III – dla dziecka do 15 roku życia” tj. dający możliwość nielimitowanego korzystania
z basenu.

3.

Opłaty za usługi sportowo-rekreacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, ponoszone są w formie
miesięcznych abonamentów z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Ceny miesięcznych abonamentów
za ww. usługi zostały określone w § 7 ust. 3 Umowy.
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4.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 10 dni od daty podpisania Umowy, wykaz osób
objętych Umową, na podstawie którego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu określoną liczbę kart
imiennych, zwanych dalej „kartami”, uprawniających osoby objęte Umową do korzystania z usług
sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za wydanie
kart uprawniających osoby objęte Umową do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.

5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego zawieszenia karty, na czas określony jednak
nie dłuższy niż cztery miesiące. Zamawiający nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za zawieszenie karty.
Pod pojęciem „zawieszenie karty” należy rozumieć czasowe zawieszenie uprawnień do korzystania
z usług sportowo-rekreacyjnych bez konieczności zwrotu karty do Wykonawcy. Informacja
o
zawieszeniu
karty
będzie
przekazywana
Wykonawcy
pocztą
elektroniczną
(na adres e-mail: ……………………….….) w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
obowiązywania zaktualizowanego wykazu.
Ponowna aktywacja karty nastąpi na wniosek
Zamawiającego. Informacja o ponownym aktywowaniu karty będzie przekazywana Wykonawcy pocztą
elektroniczną (na adres e-mail: …………………………….) w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc obowiązywania zaktualizowanego wykazu.

6.

Każdorazowe zawieszenie
abonamentowej.

1.

2.
3.

4.

5.

karty

jest

równoznaczne

z

zawieszeniem

miesięcznej

opłaty

§3
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po zebraniu
oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych
w niniejszej Umowie;
2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, do których zwraca
się z informacją o możliwości objęcia Programem. Po odebraniu od tych osób oświadczeń
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Zamawiający będzie przetwarzał ich dane osobowe
w wyniku powierzenia przez Wykonawcę na zasadach i w zakresie określonym
w niniejszej Umowie.
Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym zakresie
za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy,
na podstawie oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonych
przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie na formularzu papierowym według wzorów
dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej. Zamawiający zobowiązuje się
do:
1) archiwizacji przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w imieniu Wykonawcy przy zastosowaniu
wymaganych przepisami prawa zasad bezpieczeństwa danych;
2)udostępnienia Wykonawcy oryginałów przedmiotowych oświadczeń Użytkowników
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy
zgłoszonego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3) w zależności od decyzji Wykonawcy, do usunięcia albo przekazania Wykonawcy przedmiotowych
oświadczeń Użytkowników w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy
Na podstawie art. 28 RODO, Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe
Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności w
celu zebrania oświadczeń na formularzach, o których mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień
prowadzonych między Wykonawcą a Zamawiającym. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania stanowiącej Załącznik nr 3 do
Umowy. Umowa określi przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj
danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Wykonawcy.
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6.
7.
8.

9.

Wykonawcy będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla celów podatkowych
i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu
świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca może przechowywać dane
osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.
Odmowa złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej w celu realizacji
Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym
zakończeniem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego udziału w Programie Pracownika oraz
wszystkich Użytkowników zgłoszonych przez tego Pracownika.
Kwestie nieuregulowane w niniejszym paragrafie zostaną doprecyzowane przez Strony na piśmie pod
rygorem nieważności.
§4
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1.

Zamawiający ma prawo kontrolować wykonywanie postanowień Umowy poprzez sprawdzanie
dostępności świadczeń i realizacji usług objętych Umową.

2.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał uprawnionych pracowników ze szczegółowym zakresem usług
sportowo-rekreacyjnych świadczonych w obiektach sportowo-rekreacyjnych, o których mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, oraz z cenami abonamentów sportowo-rekreacyjnych określonych w § 7 ust. 3
Umowy.

3.

Zamawiający dokonuje zmian (aktualizacji) Wykazu osób objętych Umową i przekazuje zmodyfikowany
wykaz osób (włączenia/wyłączenia, zawieszenie/aktywacja karty o której mowa w § 2 ust 5 Umowy)
Wykonawcy pocztą elektroniczną (na adres e-mail: ……………………….) w terminie do 15 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc obowiązywania zaktualizowanego wykazu.

4.

Wykreślenie z wykazu osób objętych Umową dokonywane jest:

5.

1)

na wniosek złożony przez pracownika (lecz nie częściej niż raz na trzy miesiące), ze skutkiem
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik dokonał zgłoszenia,

2)

w związku z ustaniem stosunku pracy między Zamawiającym a pracownikiem, w miesiącu ustania
stosunku pracy, a w przypadku poniesienia kosztów abonamentu za następny miesiąc z upływem
tego miesiąca,

3)

w związku z nastąpieniem zdarzenia losowego uniemożliwiającego osobie objętej Umową
korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych ze skutkiem od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym pracownik dokonał zgłoszenia.

Zamawiający poinformuje pracowników
korzystających z usług sportowo-rekreacyjnych
o konieczności posiadania podczas wizyt w obiektach sportowo-rekreacyjnych karty oraz dokumentu
tożsamości ze zdjęciem pozwalającym na identyfikację osoby objętej Umową. Dokument tożsamości
nie jest wymagany w przypadku dzieci nieuczęszczających jeszcze do szkoły.
§5
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

utrzymywania i zapewnienia ciągłego dostępu do oferowanych usług;

2)

bieżącego informowania Zamawiającego o dostępnych usługach w poszczególnych obiektach
sportowych, o zasadach korzystania z nich oraz niezwłocznego informowania o zmianach
dostępnych usług i zasadach korzystania z nich;
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3)

umożliwienia korzystania z nowo dostępnych usług pozyskanych przez Wykonawcę
w trakcie trwania Umowy. Aktualny wykaz usług winien być ogólnie dostępny na stronie
internetowej Wykonawcy.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkich informacji
o przebiegu realizacji przez Wykonawcę Umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli
prawidłowości jej wykonania.

3.

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Umowy.

4.

W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej lub utrudniającej, czy to okresowo
czy permanentnie, realizację przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, na adres wskazany w Umowie, nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu określonej liczby kart imiennych,
co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego,
przy czym liczba kart imiennych ustalona zostanie na podstawie listy osób uprawnionych
do korzystania z usług sporządzonej przez Zamawiającego.

6.

W przypadku zaginięcia karty w wyniku nieumyślnego jej utracenia, na pisemne zgłoszenie
Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych, w ramach wynagrodzenia
z niniejszej Umowy, dostarczy duplikat karty do Zamawiającego.

7.

Karta nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieobjętym Umową. W przypadku
naruszenia tych zasad, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i może odmówić
danej osobie korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.
§6
Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących czynności polegające na obsłudze organizacyjnej i finansowej Umowy.
2. W trakcie realizacji Umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający uprawniony będzie
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w ust 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty
dotyczące Wykonawcy lub Podwykonawcy, z których bezspornie wynika, że osoby te są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę (zawierające w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko,
funkcja i wymiar etatu), w szczególności dopuszczalne jest przedłożenie jednego z następujących
dokumentów:
1)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
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z przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.;
2)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4)

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień niezatrudnienia osób na umowę o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
czynności w ust. 1.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§7
Rozliczenia
1.

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych płatne
jest w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę VAT należy
doręczyć Zamawiającemu pod adres: Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa.

2.

Łączna wartość Umowy nie przekroczy kwoty ………………..zł brutto. Umowa ulegnie rozwiązaniu
z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wartość wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT spowodowałaby przekroczenie niniejszej kwoty.

3.

Należną w miesiącu (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) wysokość wynagrodzenia
z tytułu realizacji Umowy ustala się na podstawie liczby osób objętych Umową w danym miesiącu
oraz cen abonamentów (z zastrzeżeniem § 2 ust 6 Umowy):
Abonament I - „nielimitowany”
1)

dla pracownika ……… złotych brutto (słownie: ……….. złotych);

2)

dla osoby towarzyszącej ……….. złotych brutto (słownie: …………………… złotych);

3)

dla dziecka do 15 roku życia ………… złotych brutto (słownie: ………. złotych);

4)

dla dziecka od 15 do 26 roku życia ………. złotych brutto (słownie: ……… złotych);
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Abonament II - „ograniczony w miesięcznym okresie rozliczeniowym 10 wejść”
1)

dla pracownika ……. złotych brutto (słownie: ……….. złotych);

2)

dla osoby towarzyszącej ………… złotych brutto (słownie: ………… złotych);

3)

dla dziecka do 15 roku życia ……….. złotych brutto (słownie: ……….. złotych);

4)

dla dziecka od 15 do 26 roku życia ……… złotych brutto (słownie: ………… złotych);

Abonament III - „basen”
1)

dla dziecka do15 roku życia ……….. złotych brutto (słownie: …………. złotych);

4.

Ceny miesięcznych abonamentów określone w § 7 ust 3 Umowy obowiązują przez cały okres objęty
Umową i obejmują wszelkie koszty, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku
z prawidłową realizacją Umowy.

5.

Rzeczywista wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona będzie od liczby kart
zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, obliczona według cen
określonych w § 7 ust 3 Umowy.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych kart, określonej w opisie
przedmiotu zamówienia i związanej z tym wartości Umowy. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7.

Wynagrodzenie płatne jest za każdy miesiąc, w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawcę.

8.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

9.

Faktury VAT wystawiane są za pełny miesiąc kalendarzowy do 10 dnia każdego z okresów
rozliczeniowych objętych Umową, na podstawie:
1) zaktualizowanej listy uczestników oraz dostarczonych (w przypadku zgłoszenia takiego
zapotrzebowania) imiennych kart;
lub
2) w przypadku, gdy Zamawiający nie prześle zmodyfikowanej listy uczestników w wymaganym
terminie, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy zgodnie
z ostatnio otrzymaną listą.

10. Wynagrodzenie przekazywane jest przez Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę:
Nr rachunku………………………………………
11. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wykonania niniejszej Umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
12. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, ponad termin określony w § 7 ust. 7 Umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki od wartości niezapłaconej
kwoty.
§8
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 7 ust. 2 Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę,
w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy wstępu użytkownikom do obiektów
Wykonawcy czy nieterminowego dostarczenia kart, Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości Umowy brutto określonej w § 7 ust. 2 Umowy
za każde naruszenie postanowień Umowy.
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3.

Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób
obsługujących organizacyjnie i finansowo umowę na podstawie umowy o pracę w wysokości 500 zł
za stwierdzony przypadek naruszenia.

4.

Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym
w wezwaniu. Zamawiającemu przysługuje również uprawnienie do potrącenia kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§9
Odstąpienie

1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, w szczególności w przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,
o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy, ze wskazaniem w jakim zakresie doszło
do naruszeń.

2.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy uważa się również w szczególności brak dostępu
do korzystania z usług w obiektach wskazanych przez Wykonawcę oraz w sytuacji zmniejszenia ilości
dostępnych obiektów usług poniżej ilości wykazanej w ofercie Wykonawcy.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia w przypadku gdy przez okres co najmniej kolejnych 3 miesięcy, średnia liczba osób
korzystających z abonamentu będzie niższa niż 20.

4.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej
w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

5.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 10
Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
2. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem:
1) sytuacji, o których mowa § 4 ust. 3 Umowy;
2) zmiany osób wskazanych w § 12 ust. 4 pkt. 2 Umowy;
3) zmiany w zakresie obiektów sportowo-rekreacyjnych wymienionych w ofercie Wykonawcy,
gdy zmiana ta polega na rozszerzeniu zakresu usług lub ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych
w stosunku do zakresu usług lub ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych podanych w ofercie
Wykonawcy;
4) zmiany osób kontaktowych którejkolwiek ze Stron;
5) rozszerzenia przez Wykonawcę zakresu usług objętych Programem;
6) zmiany listy Partnerów lub oferowanych przez Partnerów usług oraz zasad ich świadczenia;
7) zmiany adresów lub siedziby którejkolwiek ze Stron;
8) zmiany layout’u oferowanych kart;
9) zmiany treści formularzy oświadczeń stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy;
10) zmiany adresów stron internetowych wskazanych w Umowie.
W przypadku zmian Umowy, o których mowa w pkt 1)-10) powyżej, druga Strona zostanie o zmianach
poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej z odpowiednim
wyprzedzeniem. Aktualne informacje dotyczące Programu zawsze będą znajdowały się na stronie
internetowej wykonawcy www……………………………
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3. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
do Umowy następujących zmian:
1) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia:
a) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu
upusty/obniżenie ceny realizacji przedmiotu Umowy,
b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;,
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy
przedsiębiorstwa, zmiany nr konta na które będą przekazywane należności, zmianę formy prawnej
Wykonawcy;
3) w przypadku konieczności dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa,
mających wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia;zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne
w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
4) zmiany zakresu oraz terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej wpływającej
na ten termin; w przypadku zaistnienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest poinformować
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia siły wyższej; Strony
ustalają, że pojęcie „siły wyższej” oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację
Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć
przewidywalne były nieuniknione, nawet pomimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego
lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń
lub ich skutków, w szczególności:
a) działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,
b) strajk generalny,
c) akty terroryzmu i sabotażu,
d) stan klęski żywiołowej,
e) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można
było się zabezpieczyć,
5) zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego
wykonania Umowy.
4. Ewentualne zmiany treści Umowy o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) - d) będą mogą być dokonane,
jeżeli Wykonawca wykaże, w sposób bezsporny, w pisemnym uzasadnieniu wniosku do Zamawiającego,
że zmiany te (o wnioskowanym zakresie i w proponowanej przez Wykonawcę wysokości) będą miały
rzeczywisty (realny) wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia objętego Umową.
5. Wniosek w zakresie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dotyczący
przesłanek z ust. 3 pkt 1) lit. c) i d) Wykonawca jest uprawniony zgłosić po raz pierwszy po upływie
12 miesięcy od zawarcia Umowy.
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6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do przedmiotu Umowy,
zmiana stawki VAT, mająca wpływ na cenę brutto, następuje z dniem urzędowej zmiany stawki,
przy czym cena netto pozostanie niezmienna, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia
w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
§ 11
Podwykonawcy
(w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa wskazał w ofercie udział
podwykonawcy w wykonywaniu zamówienia)
1. Strony uzgadniają, iż przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę samodzielnie/przy
udziale niżej wymienionych podwykonawców:
…………..(nazwa, adres)….. zakres wykonywanych czynności
2. Wykonawca w zakresie pozostałej części przedmiot Umowy wykona samodzielnie.
3. Powierzenie podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 nie zmienia treści
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego
pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego
własnych pracowników.
4. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców obciążają
Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.
5. Jakiekolwiek spory pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie mogą mieć wpływu na realizację
Umowy i mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 Umowy.

1.

§ 12
Inne postanowienia Umowy
Wszelkie zmiany, uzupełnienia, zawiadomienia lub oświadczenia w toku wykonywania Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
przewidzianych w Umowie.

2.

Forma pisemna obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i zawiadomień
oraz przesyłaniu korespondencji.

3.

Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma
dostarczone pod adres wskazany w Umowie uważane będą za doręczone.

4.

Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych
z wykonaniem Umowy są:
ze strony Zamawiającego:
1. Imię i nazwisko:……………………………………………….…….
tel.: (..) ..................., e-mail: ……………………………..…..
ze strony Wykonawcy:
2. Imię i nazwisko: ........................................................
tel.: (..) ..................., e-mail: ……………………………..…..

5.

Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów, Strony
mogą dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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6.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp.

7.

Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie
poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8.

Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych

9.
10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający:

Wykonawca:

11

Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych,
Znak sprawy: ZP 30/2018

Załącznik nr 3 do Umowy ZP 30/2018
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
zawarta w dniu …………. w Warszawie pomiędzy:
……………….. z siedzibą w………………………………….., zarejestrowaną …………………….w ………………
o numerze NIP: ………………, a także o numerze REGON: …………………, reprezentowaną przez:
……………………………………….
zwaną dalej „Administratorem”
a
Transportowym Dozorem Technicznym – państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia
21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1351 ze zm.) z siedzibą w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa NIP 526-25-19-220, REGON 017231686, reprezentowanym przez:
…………………………………. – Dyrektora
…………………………………. – Główną Księgową,
zwaną dalej „Podmiotem Przetwarzającym”,
zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”.
PREAMBUŁA
A. Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest w związku z Umową o świadczenie usług z …………………….oraz
w celu wykonywania Umowy.
B. Na podstawie Umowy Administrator zobowiązał się do świadczenia usług……………………………………..
C. W celu wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez
Podmiot Przetwarzający. W związku z tym konieczne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia.
1. DEFINICJE
1) RODO - rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
2) Rozporządzenie MSWiA - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024);
3) Umowa ZP 30/2018 z dnia ……………………, do której została załączona niniejsza Umowa Powierzenia;
4) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Użytkowników;
2.

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1.

W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu
do przetwarzania dane osobowe wskazane w ust 2.2.-2.3. Umowy Powierzenia, a Podmiot
Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia.

2.2.

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących
kategorii osób, których dane dotyczą: Pracowników, Osób Towarzyszących i Dzieci.
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2.3.

Zakres powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje
w odniesieniu do:
a) Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty Pracownika, rodzaj Karty, nazwa i siedziba
pracodawcy,
b) Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty Osoby Towarzyszącej, rodzaj Karty, imię
i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Osobę Towarzyszącą, nazwa i siedziba
pracodawcy tego Pracownika;
c) Dzieci: imię i nazwisko, numer Karty Dziecka, rodzaj Karty, miesiąc oraz rok urodzenia Dziecka,
imię i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Dziecko, nazwa i siedziba pracodawcy tego
Pracownika.

2.4.

Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust 2.2.-2.3. powyżej jest wykonanie Umowy,
w szczególności świadczenie usług …………………………………………………………………………...

2.5.

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały.
Podmiot Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące
powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie,
wykorzystywanie (do celów wskazanych w ust 2.4. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie
z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, usuwanie.
Dane osobowe będą przez Podmiot Przetwarzający przetwarzane w formie elektronicznej
w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

3.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1.

Podmiot Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie Powierzenia.

3.2.

Przy przetwarzaniu danych osobowych, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przepisów RODO.

3.3.

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową
i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia
oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało
wymogi RODO.

3.4.

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne
zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem,
zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Podmiot Przetwarzający oświadcza,
że zastosowane przez niego środki pozostają zgodne z Rozporządzeniem MSWiA oraz zobowiązuje
się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania.

3.5.

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz
sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia, oraz zobowiązuje się
zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych
danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów
ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia.

3.6.

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się powiadamiać Administratora niezwłocznie o:
a) wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez inny organ
nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Podmiotowi
Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach
lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Podmiot Przetwarzający w związku
z powyższym;
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b) wszczętych
lub
toczących
się
postępowaniach
administracyjnych,
sądowych
lub przygotowawczych związanych z powierzeniem Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzania
danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych
wobec Podmiotu Przetwarzającego w związku z powyższym;
c) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu
do powierzonych danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
powierzonych danych osobowych;
3.7.

Podmiot Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych
osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

3.8.

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi
poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia
przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie.

3.9.

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się:
a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne
i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;
b) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi
w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; w szczególności, Podmiot
Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego
polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania powierzonych danych osobowych,
przypadków naruszenia ochrony danych osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia
oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą,
przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich
konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
c) przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu
ochrony powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych, w tym informacje
niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu,
o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres
…………………………………………………………………………..oraz bezpośrednio do osoby wskazanej
w Umowie w § 12 ust. 4 pkt. 2.
d) w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku
odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw
określonych w rozdziale III RODO;
e) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego wydane
mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych;
f) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny
organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych
osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

4.

DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1.

Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych
osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia przez Podmiot Przetwarzający
podwykonawcom.
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5.

UPRAWNIENIA KONTROLNE ADMINISTRATORA

5.1.

Administrator lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia
kontroli przestrzegania przez Podmiot Przetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w Umowie Powierzenia oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający
danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło
się zgodnie z prawem lub dokonywania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone
dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na 10 dni przed planowaną
kontrolą. Podmiot Przetwarzający dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania
tego uprawnienia przez Administratora.

5.2.

Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora
dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy
zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez
Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Niniejsza Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas
obowiązywania Umowy.

6.2.

W przypadku rozwiązania Umowy, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest, zależnie od decyzji
Administratora, do usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy Powierzenia danych
osobowych lub do przekazania ich Administratorowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich
dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do tych samych celów dla których przetwarzał je Podmiot
Przetwarzający. Podmiot Przetwarzający nie przekazuje danych osobowych, które przetwarza jako
niezależny administrator. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem.

6.3.

Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.
W przypadku uchylenia całości lub części Rozporządzenia MSWiA, wszelkie odniesienia
do Rozporządzenia MSWiA w Umowie Powierzenia powinny być – w miarę możliwości – traktowane
jako odniesienia do odpowiednich przepisów RODO. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują,
że w przypadku uchylenia Rozporządzenia MSWiA, Strony nie będą zobowiązane do spełniania
wymogów tam wskazanych.

6.5.

Umowa Powierzenia została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Administratora i dwa dla Podmiotu Przetwarzającego.

Podmiot Przetwarzający:

Administrator:
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