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Załącznik do zapytania ofertowego nr kor. CPZ. 29164.2022 

Umowa nr CPZ/……../…… 

zawarta w dniu ……………………2022 r. w Gliwicach pomiędzy:  

Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21; 44-100 Gliwice, NIP 631 10 06 640, w imieniu i na rzecz 

którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice Julian Jasiński, Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej 

i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134; 44-103 Gliwice, zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 

Firmą ………………………………………………….., zwanym dalej ,,Organizatorem” 
Zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, indywidualnie zaś ,,Stroną”. 
 
Zamówienia dokonano na podstawie zapytania ofertowego, ze względu na wartość szacunkową zamówienia, 

nieprzekraczającą 130.000,00 zł tj. poniżej progu stosowania art. 2 ust. 1 pkt.  1)  ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Organizator wypoczynku przyjmuje do wykonania: „Zorganizowanie kolonii letnich z 
programem profilaktycznym dla maksymalnie 70 dzieci, z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w wieku 9 do 17 lat (rocznik 2005 -2013), które uczęszczają do placówek wsparcia 
dziennego na terenie Gliwic, świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach podstawowych oraz 
wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 w Gliwicach ”. 

2. Organizator wypoczynku zrealizuje zakres zamówienia i dopełni warunków zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
umowy.  

3. Organizator wypoczynku zapewni ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków 
NNW i kosztów leczenia na cały okres trwania wypoczynku tj. od dnia wyjazdu dzieci na kolonie do dnia 
powrotu dzieci z kolonii (ubezpieczenie winno obowiązywać od momentu wyjazdu dzieci na kolonie, aż do 
powrotu na miejsce zbiórki w Gliwicach po zakończeniu kolonii). Organizator wypoczynku przekaże 
Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia 
z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

4. Wykaz imienny osób zatrudnionych do realizacji zadania, uprawnienia tych osób zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. wraz z 
oświadczeniem o sprawdzeniu tych osób w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), 
zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, 
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do umowy, zostanie przesłany do Zamawiającego w 
terminie do 22 lipca 2022 r. Kwalifikacje osób powinny być zgodne z przedstawionymi w ofercie. Każda 
zmiana w kadrze będzie zgłaszana do Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty wystąpienia zmiany, z 
informacją o kwalifikacjach zatrudnianych osób. Zmiana kadry nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu wszystkich zmian w wykazie, 
o którym mowa w § 1 pkt 4. 

6. Organizator wypoczynku oświadcza, że kolonie będą zgłoszone do właściwego Kuratorium Oświaty zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. Po otrzymaniu z kuratorium zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku Organizator wypoczynku 
przekaże niezwłocznie jego kserokopię lub skan do Zamawiającego, jednak nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem realizacji zadania. 

7. W przypadku korzystania przez dzieci z kąpielisk, basenów lub innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli 
Organizator wypoczynku zapewni uczestnikom kolonii opiekę ratownika WOPR z uprawnieniami zgodnymi 
z Uchwałą Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie stopni WOPR i 
certyfikatów. Ratownik będzie sprawował opiekę wyłącznie na rzecz uczestników kolonii.  

 

 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Kolonia zorganizowana zostanie w terminie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. w miejscowości ………………. 
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2. Na każdym z dwóch turnusów Organizator zapewnia ……. miejsc. 
3. Organizator wypoczynku zapewnia zakwaterowanie w: …………………………. 

§ 3 
Obowiązki Organizatora wypoczynku 

1. Organizator wypoczynku przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie usługi i bezpieczeństwo 
dzieci w okresie realizacji zamówienia. 

2. W przypadku powstania sytuacji problemowych, których Organizator wypoczynku nie jest w stanie 
rozwiązać w zakresie swoich kompetencji i możliwości, ma obowiązek natychmiast poinformować Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach w formie telefonicznej pod numerem telefonu 32 335 41 
37 oraz sporządzić pisemną notatkę i przesłać elektronicznie na adres cpz@cpz.gliwice.eu, jeżeli dotyczyć to 
będzie  dzieci zgłoszonych przez Centrum, lub poinformować odpowiednio kierowników placówek wsparcia 
dziennego lub świetlic opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli dotyczyć to będzie dzieci uczęszczających do 
placówek wsparcia dziennego lub świetlic opiekuńczo-wychowawczych (lista teleadresowa stanowi 
załącznik nr 4 do umowy). 

3. W uzasadnionych przypadkach na Organizatorze wypoczynku spoczywa obowiązek uzyskania 
zaświadczenia lekarskiego o braku możliwości dalszego uczestnictwa dziecka w wypoczynku. 

4. Organizator wypoczynku, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, ma prawo wydalenia dziecka w trybie 
natychmiastowym z kolonii. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy dane o dziecku, w szczególności 
o stanie zdrowia, zawarte w karcie kolonijnej są nieprawdziwe lub niepełne, co może zagrażać zdrowiu 
i bezpieczeństwu zarówno uczestnika, jak i pozostałych dzieci i opiekunów - powrót dziecka będzie się 
wówczas odbywał na koszt rodziców/opiekunów prawnych.  

5. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz na 
warunkach wynikających ze szczegółowego opisu zamówienia. 

6. Organizator wypoczynku ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 
w związku z realizacją zadania. 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynikające z przemnożenia 
ilości dzieci w liczbie …. razy cena jednostkowa brutto w wysokości ……. zł (obejmująca koszt pobytu jednego 
dziecka) wynosi łącznie ……. zł brutto (słownie: …………………….), wartość podatku VAT wynosi: VAT marża. 

2. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 
zmianie. W takiej sytuacji Organizator wypoczynku zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną 
brutto podaną w ofercie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług 
wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o ceny 
jednostkowe oraz na podstawie faktycznej liczby uczestników (dzieci) wypoczynku będącego przedmiotem 
niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za przedmiot zamówienia.  
Rozliczenia następować będą po zrealizowaniu każdego turnusu kolonii na podstawie faktur wystawionych 
na:  
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 631-10-06-640,  
Odbiorca: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach 
Do faktury należy dołączyć protokół rozliczenia przedmiotu umowy, który zawierać winien: kserokopię 
dzienników zajęć oraz listę uczestników faktycznie biorących udział w wypoczynku zawierającą imię i 
nazwisko dziecka. 

5. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół rozliczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 
niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego faktury wraz z protokołem rozliczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 
niniejszej umowy, na rachunek bankowy Organizatora wypoczynku w banku Santander Bank Polska, nr 
rachunku ……………………………………………….. Organizator wypoczynku oświadcza, że wskazany rachunek 
bankowy jest rachunkiem firmowym. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument 

może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Organizatora wypoczynku 
……………………. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się 
za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota 
księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej 
wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

mailto:cpz@cpz.gliwice.eu


3 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania na piśmie reklamacji związanych z wykonywaniem usług 
przez Organizatora wypoczynku, w terminie do 60 dni od daty zakończenia kolonii. W przypadku odmowy 
uwzględnienia reklamacji Organizator wypoczynku jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie 
przyczyny odmowy. Jeżeli Organizator wypoczynku nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 
14 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(fakturach), a wskazanych w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony 
w umowie. 

§ 5 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym wypadku w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, bez zapłaty kar umownych. Organizatorowi wypoczynku przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy, 

b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Organizatora wypoczynku,  
c) zajęcia składników majątkowych Organizatora wypoczynku,  
d) gdy Organizator wypoczynku nie rozpoczął w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy 

bez uzasadnionych przyczyn, 
e) gdy Organizator wypoczynku przerwał z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy, 
f) gdy Organizator wypoczynku nie przedłożył w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa                          

w § 1 ust. 3 oraz ust. 6, bez konieczności wezwania do uzupełnienia powyższego braku,  
g) gdy Organizator wypoczynku opóźnia się w realizacji przedmiotu Umowy pomimo dodatkowego 

wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z Umową w zakreślonym terminie  
h) gdy Organizator wypoczynku wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty pomimo dodatkowego 

wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z Umową w zakreślonym terminie  
i) gdy Organizator wypoczynku nie przedłożył w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa                          

w § 1 ust. 4 wraz z oświadczeniem o sprawdzeniu tych osób w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
pisemne uzasadnienie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b-i Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym Organizator, bez 
obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu, jest obowiązany zapewnić uczestnikom 
powrót do miejsca zbiórki dzieci lub do przewozu dzieci w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na 
warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W przypadku zrealizowania usługi przewozu dzieci,  
Zamawiający zleci tę usługę firmie przewozowej, a kosztami za tę usługę obciąży Organizatora.  

§ 6 

Kary i odszkodowania 

 

1. W przypadku niewykonania, częściowego wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Organizatora, Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia na Organizatora kar umownych w następującej 

wysokości: 

a) za nieterminowe złożenie wykazu kadry wypoczynku wraz  z wypełnionym załącznikiem nr 3 do 

niniejszej umowy, po upływie terminu określonego w § 1 ust. 4 – 2 % wynagrodzenia całościowego, 

o którym mowa w  § 4 ust. 1, 

b) za nieterminowe złożenie przez Organizatora potwierdzenia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku do 

kuratorium oświaty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Organizatora wypoczynku 

– 2 % wynagrodzenia całościowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1, 

c) za nieterminowe złożenie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia o którym mowa w § 1 ust. 3 – 

1% wynagrodzenia całościowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1, 

d) za wszelkie odstępstwa od opisanych w ofercie standardów technicznych obiektu, wyposażenie obiektu, 

zakwaterowanie w pokojach niezgodnych z opisem w ofercie, itp. – 2 % wynagrodzenia całościowego, o 

którym mowa w  § 4 ust. 1, 
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e) za niezrealizowanie lub rażące odstępstwa od realizacji programu pobytu – 2 % wynagrodzenia 

całościowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1, 

f) za brak zabezpieczenia właściwej liczby wychowawców w stosunku do liczby uczestników wypoczynku 

w danej grupie kolonijnej lub braku kwalifikacji i doświadczenia kadry – 1 % wynagrodzenia 

całościowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1, 

g) za zmianę kadry pedagogicznej uczestniczącej w wykonaniu zamówienia bez zgody Zamawiającego - 1 % 

wynagrodzenia całościowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1, 

h) za niezrealizowanie programu pobytu - 1 % wynagrodzenia całościowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1. 

3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Organizatora na zasadach 
ogólnych w przypadku wystąpienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Organizator wypoczynku wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur/rachunków wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

§ 7 

Postanowienia szczegółowe 

1. Obowiązki reprezentanta w miejscu realizacji zadania w ramach obowiązków umownych ze strony 
Organizatora wypoczynku pełnić będzie: 

        Kierownik kolonii ……………………………………………………………………………………………….. 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się koordynatora w zakresie obowiązków umownych w osobie: 
Pana Juliana Jasińskiego –  Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. 

3. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie w każdym czasie prawo do kontroli prawidłowości 
wykonywania umowy, zarówno przed jak i w trakcie realizacji zadania. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Zamawiający dostarczy Organizatorowi wypoczynku przed rozpoczęciem każdego turnusu listę uczestników 

wypoczynku letniego zawierającą dane niezbędne do ubezpieczenia uczestników. 

 

§ 9  

Zasady bezpieczeństwa informacji 

1. Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe otrzymane od uczestniko w wypoczynku do 

przetwarzania, w trybie art. 28 ogo lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 

rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej: RODO, na zasadach i w celu okres lonym w  Umowie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2. W zakresie związanym z realizacją zadania, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zamawiający działa zgodnie z  art. 6 

ust. 1 lit. b RODO oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 

z późn. zm.) dalej: ustawa o ochronie danych osobowych. 

3. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do poinformowania osób realizujących zadanie lub ich 

przedstawicieli ustawowych i innych osób fizycznych, których dane osobowe przekazywane są 

Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, o tym, że wobec zawarcia niniejszej umowy Administratorem 

ich danych osobowych jest Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wpierania Rodziny w Gliwicach i udzielenia 

osobom, których dane dotyczą informacji wynikających z art. 14 ust. 1 i 2  RODO z zachowaniem terminów 

określonych w art. 14 ust. 3  RODO, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Organizator wypoczynku zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie zapoznania się przez osoby 

realizujące zadanie lub ich przedstawicieli ustawowych lub innych osób fizycznych, których dane osobowe 

przekazywane są Zamawiającemu w związku z realizacją umowy z przekazanymi informacjami, o których 

mowa w ust. 2. W tym też zakresie, zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. a  RODO, Zamawiający zwolniony jest 

z obowiązków wynikających z art. 14 ust. 1 – 4 Rozporządzenia RODO.  
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5. Organizator wypoczynku przejmuje na siebie odpowiedzialność, którą poniósłby Zamawiający w związku 

z zaniechaniem realizacji obowiązku z art. 14 ust. 1-4 RODO na zasadach określonych w RODO i ustawach 

o ochronie danych osobowych (odpowiedzialność odszkodowawcza, regresowa). 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji zobowiązań nałożonych na Organizatora wypoczynku 

w ust. 2 i 3 w każdym czasie w okresie obowiązywania umowy oraz w ciągu 5 lat od momentu zakończenia 

realizacji zadania, w tym w szczególności do żądania przedstawienia pisemnych potwierdzeń, o których mowa 

w ust. 3 zdanie 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Do kontroli stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 7 ust. 3 niniejszej umowy”. 

7. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji Centrum nie stanowiących 

informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.  

8. Organizator wypoczynku zapewnia, że ujawnione mu informacje Centrum będą chronione i wykorzystane 

wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Informacje Centrum obejmują zarówno 

informacje przekazane przez pracowników Zamawiającego, jak i uzyskane samodzielnie przez podmioty i/lub 

osoby realizujące umowę w imieniu i na rzecz Organizatora.  

9. Zamawiający przekaże na żądanie Organizatora wypoczynku jedynie takie informacje Centrum, co do których 

uzna, że są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  

10. Organizator wypoczynku zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie utrwalać i nie 

rozpowszechniać informacji Centrum lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu 

wykonania przedmiotu umowy. W takich przypadkach wszelkie kopie informacji Centrum utrwalone na 

jakichkolwiek nośnikach informacji pozostają własnością Zamawiającego.  

11. Organizator wypoczynku będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji Centrum 

w przypadku, gdy obowiązek jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa. W takim przypadku, jeśli 

przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator wypoczynku poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu 

informacji Centrum na rzecz osób lub organów, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, podając 

zakres i warunki ujawnienia oraz podstawę prawną. 

12. Organizator wypoczynku zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych 

nieprawidłowościach i incydentach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji Centrum.  

13. W przypadku naruszenia przez Organizatora wypoczynku postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa 

informacji Centrum, Zamawiający będzie miał prawo żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia, 

usunięcia jego skutków oraz rozwiązania umowy. Wezwanie do zaniechania naruszenia i usunięcia jego 

skutków Zamawiający przekazuje Organizatorowi wypoczynku w formie pisemnej, ze wskazaniem terminu 

do wykonania wezwania. Niezależnie od usunięcia naruszeń Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia 

odszkodowania od Organizatora wypoczynku na drodze cywilnej.  

14. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Organizatorowi wypoczynku informacji 

o zmianach w systemie zarządzenia bezpieczeństwem informacji w Centrum, jeśli będą mieć wpływ na 

realizację umowy.  

15. Organizator wypoczynku wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 

w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Organizatorowi wypoczynku 

przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. 

 

§ 11 

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden dla Organizatora 

wypoczynku, jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

              Zamawiający:                           Organizator wypoczynku: 
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Załącznik nr 1 do umowy CPZ/………… z dnia ……………….r. 

A. Wymagania dotyczące ośrodka wypoczynkowego: 
-miejscowość na terenie Polski w odległości drogowej maksymalnie do 300 km od siedziby Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134; 

-liczba miejsc wystarczająca na zabezpieczenie w trakcie trwania realizacji zamówienia pobytu …… dzieci 
w dwóch turnusach; 

-teren ośrodka musi być uporządkowany, oświetlony i ogrodzony; 

-zakwaterowanie uczestników nastąpi maksymalnie na czterech kondygnacjach nadziemnych w jednym budynku. 
Kondygnacja nadziemna rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

-nie dopuszcza się zakwaterowania dzieci w kilku budynkach; 

-pokoje wychowawców powinny się znajdować na tych samych kondygnacjach co pokoje dzieci; 

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, obiekt, w 
którym będzie zorganizowany wypoczynek musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony 
przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o 
ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. Organizator wypoczynku 
jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. 
Budynek wraz z przyległym terenem powinien być pozbawiony przedmiotów i urządzeń mogących stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. 

-sala - świetlica ze sprzętem RTV, sprzętem nagłośniającym do organizacji dyskotek, przystosowana do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych i wyposażona w gry planszowe, książki i czasopisma. Sala powinna pomieścić 
jednorazowo co najmniej jedną grupę kolonijną; 

-możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z boiska bez konieczności dojazdu oraz ze sprzętu 
sportowego niezbędnego do uatrakcyjnienia zajęć w ilości dostosowanej do liczby uczestników przebywających 
na poszczególnych turnusach. 

B. Termin, tryb i sposób realizacji zadania 
-w okresie pomiędzy ………………… r. 

-liczba turnusów: maksymalnie 2 turnusy; 

-liczba uczestników każdego turnusu: ……………; 

-liczba dni trwania turnusu -10 dni (9 noclegów); 

-terminy turnusów I turnus: …………… r; II turnus  ………………………. r. 

C. Warunki zakwaterowania 
-pokoje maksymalnie 4 osobowe, przy zachowaniu 4m2 powierzchni noclegowej na jedną osobę, przy założeniu 
że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku;  

-każdy pokój powinien być wyposażony w łóżka lub tapczany jednoosobowe (wyklucza się łóżka piętrowe, polowe 
i tzw. dostawki) z pościelą i kocem dla każdego dziecka (z możliwością wymiany w razie zabrudzenia); 

-łóżka muszą być tak ustawione, aby umożliwiały swobodne przejście; 

-każdy pokój musi być wyposażony w szafę z wieszakami i pólkami w ilości zapewniającej rozpakowanie bagażu 
przez każde dziecko zakwaterowane w pokoju oraz w stół i krzesła; 

-meble powinny być sprawne technicznie; 

-nie dopuszcza się zakwaterowania dzieci w pokojach przejściowych; 

-wszystkie pokoje z dostępem do pełnego węzła sanitarnego wewnątrz budynku i na piętrach, na których 
zakwaterowane będą dzieci, z bieżącą zimną i ciepią wodą bez ograniczeń; 

-łazienki muszą być sprzątane codziennie; 

-liczba urządzeń sanitarnych i warunki sanitarne w łazienkach powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 
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-możliwość korzystania z ogrzewania pokoi na wniosek uczestników w przypadku, gdy temperatura wewnątrz 
budynku spadnie do 18 stopni C; 

-obiekt powinien dysponować izolatką z dostępem do węzła sanitarnego. 

D. Warunki żywienia 
-stołówka usytuowana na terenie obiektu kolonijnego wyposażona w odpowiednią ilość stolików i krzeseł-
dopuszcza się lokalizację w osobnym budynku; 

-w ciągu każdego dnia pobytu zapewnione cztery posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja; 

-w dniu przyjazdu dzieci na kolonie zapewniony obiad, a w dniu wyjazdu dzieci z kolonii przynajmniej śniadanie; 

-posiłki urozmaicone odpowiadające normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia 
zarówno pod względem ilości jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, duża ilość owoców i 
warzyw; 

-w czasie trwania pobytu zapewniony całodobowy dostęp do pieczywa oraz niskosłodzonego napoju lub wody; 

-suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie ewentualne całodniowe wycieczki zorganizowane w czasie 
trwania turnusu. 

E. Transport uczestników 
-wykonawca zabezpiecza przewóz dzieci wraz z opieką na trasie Gliwice – ……………………….. - Gliwice; 

-wykonawca zabezpiecza przejazd wszystkich uczestników turnusu w tym samym czasie autokarem/autokarami 
przeznaczonymi tylko do dyspozycji Organizatora; 

-liczba autokarów dostosowana do ilości uczestników; 

-autokar/autokary z czynną kabiną WC; 

-transport będzie zorganizowany zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym; 

Organizator w dniu wyjazdu dzieci na kolonie jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie 
o sprawdzeniu, bezpośrednio przed wyjazdem, przez odpowiednie służby stanu technicznego autokarów, 
którymi przewożone będą dzieci; 

-w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokarów, wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 h do 
podstawienia sprawnych pojazdów zastępczych; 

-w czasie upałów wykonawca zobowiązuje się zapewnić wodę do picia dla dzieci na czas przejazdów na trasie 
Gliwice – ………………………………….. - Gliwice. 

-postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum 
kontakt z osobami trzecimi; 

-zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania 
dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru. 

F. Program wypoczynku: 
1.Program profilaktyki uzależnień dla dzieci – realizowany zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Program kulturalno – sportowo – rekreacyjny – realizowany zgodnie ze złożoną ofertą. 

G. Kadra: 

a) kierownik i wychowawcy posiadający uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016r., 
b) osoba realizująca program profilaktyczny,* 

c) animator zajęć sportowych posiadający legitymację instruktora różnych dyscyplin rekreacji ruchowej lub 
sportu. * 

*kadra wymieniona w podpunkcie b) i c) nie może jednocześnie pełnić funkcji kierownika lub wychowawcy. 

Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekuńczej z dziećmi. Ponadto wychowawcy powinni posiadać udokumentowane 
doświadczenie w pracy jako wychowawca na co najmniej 3 turnusach wypoczynku (kolonii, obozu, zimowiska). 
Kierownik powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy jako kierownik kolonii na co najmniej 3 
turnusach wypoczynku (kolonii, obozu, zimowiska). 
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Osoby zatrudnione przez Wykonawcę muszą zostać sprawdzone w Rejestrze Sprawców). Przestępstw na Tle 
Seksualnym (RSPTS), zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym . Wydruk z rejestru należy dołączyć do dokumentacji kadry. 

Wychowawcy oraz kierownik kolonii powinni być obecni na terenie ośrodka przez cały okres pobytu dzieci na 
kolonii (za wyjątkiem ewentualnych wycieczek 

H Opieka medyczna 

-lekarz pierwszego kontaktu z gotowością na przybycie do ośrodka na wezwanie przez zamawiającego lub 
wykonawcę 24 godziny na dobę; 

-pielęgniarka obecna w ośrodku 24 godziny na dobę; 

-apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem; 

-wykonawca zapewnia na własny koszt zakup lekarstw dla dzieci na podstawie recept wystawionych przez 
lekarza w trakcie trwania kolonii (nie dotyczy chorób przewlekłych). 

I. Ubezpieczenie uczestników 

Organizator zapewni ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i kosztów 
leczenia na cały okres trwania wypoczynku tj. od dnia wyjazdu dzieci na kolonie do dnia powrotu dzieci z kolonii 
(ubezpieczenie winno obowiązywać od momentu wyjazdu dzieci na kolonie, aż do powrotu na miejsce zbiórki w 
Gliwicach po zakończeniu kolonii).  

Organizator przekaże Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem kolonii, potwierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W razie niedostarczenia przedmiotowego  
zaświadczenia umowa może zostać rozwiązana z winy wykonawcy i wykonawca zostanie obciążony karami 
wymienionymi w umowie. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego turnusu listę uczestników zawierającą dane 
niezbędne do ich ubezpieczenia. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 7 dni przed datą rozpoczęcia każdego turnusu karty kwalifikacyjne dzieci 
(zgodne z drukiem przekazanym przez Wykonawcę) celem zakwalifikowania dzieci do udziału w kolonii. 
Zakwalifikowanie dzieci do udziału w kolonii równoznaczne jest z obowiązkiem realizacji przez Wykonawcę 
dodatkowych zadań wynikających z informacji zawartych w karcie (w szczególności dotyczące stanu zdrowia 
i przyjmowanych leków). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może odmówić 
zakwalifikowania dziecka, w sytuacji, gdy nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych warunków pobytu lub 
wyżywienia. 
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Załącznik nr 2 do umowy CPZ/…………………… z dnia …………….. r. 

 

Informacja dotycząca  
przetwarzania danych osobowych 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)  informuję, iz : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny z siedzibą w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu 

 
2) Wspo ładministratorami danych osobowych są: Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i miejskie jednostki 

organizacyjne zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 
2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnien  dotyczących okres lenia zakreso w odpowiedzialnos ci 
wspo ładministratoro w wynikających z wypełniania obowiązko w związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust b RODO. 
 

4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, uprawnienia zgodne z rozporządzeniem MEN 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodziez y. 
 

5) Cel przetwarzania: realizacja umowy nr CPZ………………………… z dnia ………………. r. i wypełnienia zobowiązan                           
z niej wynikających. 

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.  

 
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do tres ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
 

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz  
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogo lnego Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy nr CPZ/……………..z dnia 

…………….. 
 

12) Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości zawarcia umowy nr CPZ……………………….. z dnia ……………………. 
 

13) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 

14) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się 
z inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
w Gliwicach Panią Anną Pikus,  e-mail: pikus_a@cpz.gliwice.eu. 
 

 

 

mailto:cpz@cpz.gliwice.eu
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Załącznik nr 3 do umowy CPZ………………. z dnia ………….. r. 

 

Oświadczenie o sprawdzeniu osób zatrudnionych do realizacji zadania o którym mowa w §1 ust. 1 

umowy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

 

Imię i nazwisko 
Rodzaj 

rejestru 
Identyfikator wydruku 

Godzina 

wydruku 

Stan na 

dzień 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Organizator 

 

…………………………………………..
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Załącznik nr 4 do umowy CPZ/……………………… z dnia …………….. r. 

Lista teleadresowa placówek wsparcia dziennego i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, z których dzieci 

biorą udział w koloniach 

Nazwa placówki/świetlicy Telefon Adres e-mail 
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Załącznik nr 5 do umowy nr  CPZ……………………. zawartej w dniu ……………… 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia………………………….. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny z siedzibą w Gliwicach (44-103), ul. Sikorskiego 134; 

zwane w dalszej części umowy „Administratorem danych”, reprezentowane przez Juliana Jasińskiego – 

Dyrektora 

a 

Firmą ………………………………..”  z siedzibą w …………………………….;  NIP …………………;  Regon …………, zwaną 

w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

 

Niniejsza umowa stanowi integralną część umowy podstawowej CPZ…………………. z dnia ……………………….. 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

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

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego 

w dalszej częs ci „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

okres lonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzac  powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

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

kto re chronią prawa oso b, kto rych dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający os wiadcza, iz  stosuje s rodki bezpieczen stwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe  

uczestniko w kolonii niezbędne do organizacji wypoczynku tj. imię i nazwisko, Pesel  lub data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu rodzica lub opiekuna, dane dotyczące stanu 

zdrowia i potrzeb edukacyjnych (w tym o: szczepieniach, niepełnosprawnos ci, niedostosowaniu 

społecznym lub zagroz eniu niedostosowaniem społecznym) zawarte w karcie kwalifikacyjnej  

uczestnika wypoczynku, a takz e imiona i nazwiska rodzico w, adres zamieszkania rodzico w lub innej 

osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy podstawowej z dnia ………… nr CPZ……………. 

dotyczącej organizacji wypoczynku w formie kolonii z programem  profilaktycznym  w okresach od 

…………… w ……………….dla dzieci, kto re uczęszczają do placo wek wsparcia dziennego na terenie 

Gliwic, s wietlic opiekun czo-wychowawczych przy szkołach podstawowych oraz wychowanko w 

Domo w Dziecka nr 1, 2 i 3w Gliwicach w wieku od 9 do 17 lat. 

 

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

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

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s rodko w technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopien  bezpieczen stwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, o kto rych mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołoz yc  nalez ytej starannos ci przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upowaz nien  do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, kto re będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnic  zachowanie w tajemnicy,  

(o kto rej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, kto re 

upowaz nia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaro wno w 

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

5. Podmiot przetwarzający po zakon czeniu s wiadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe udostępnione przez Administratora danych do przetwarzania oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba, z e prawo Unii lub prawo pan stwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę moz liwos ci Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym 

zakresie wywiązywac  się z obowiązku odpowiadania na z ądania osoby, kto rej dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązko w okres lonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Administratorowi danych, nie po z niej niz  w ciągu 24 godz. Zgłoszenie do 

Administratora danych zawierac  powinno informacje wymienione w art. 33 ust. 3-4 

Rozporządzenia. 

8. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym 

zapisy niniejszej Umowy, zgodnie z art. 82 Rozporządzenia. 

 

§4 

Prawo kontroli 

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

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

2. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązko w okres lonych w art. 28 Rozporządzenia.  

3. Ze strony Administratora danych osobami upowaz nionymi i odpowiedzialnymi za nadzo r nad 

realizacją niniejszej umowy są:  

a) Julian Jasiński – Dyrektor, tel. (32) 335-41-37 

b) Anna Pikus  – inspektor ochrony danych osobowych tel. (32) 332-45-32 

 przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej z wymienionych 

osób.  

4. Ze strony Podmiotu przetwarzającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:  

……………………………………………………………………. 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający moz e powierzyc  dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Podwykonawca, o kto rym mowa ust. 1 winien spełniac  te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałoz one na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialnos c  wobec Administratora danych za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązko w ochrony danych. 
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§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z tres cią umowy, a w szczego lnos ci za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaz nionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczego lnos ci administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych okres lonych w umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

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

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczego lnos ci prowadzonych przez inspektoro w 

upowaz nionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas trwania umowy nr CPZ………………… z dnia ………….. r. 

 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych moz e rozwiązac  niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) przetwarza dane osobowe w sposo b niezgodny z umową; 

b) 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 

i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od wspo łpracujących z nim oso b oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposo b, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej. 

2. Podmiot przetwarzający os wiadcza, z e w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

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

Administratora danych w innym celu niz  wykonanie Umowy. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach dla kaz dej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem włas ciwym dla rozpatrzenia sporo w wynikających z niniejszej umowy będzie sąd włas ciwy 

Administratora danych. 

 

 

 

 

 

        …......................................................                             …........................................................       

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 


