Dokumentacja projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0015/17

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS.4216.22.2018

za zadanie pn.:
Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
A. Dane składającego ofertę:
Dane teleadresowe
Nazwa
Nazwa c.d.
Adres, ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Miejscowość

Gmina

Powiat

Tel. stacjonarny

Województwo
Tel. komórkowy

E-mail
Dane osoby przygotowującej ofertę - do kontaktów roboczych
Imię i nazwisko
e-mail
Telefon

B. Wycena zamówienia
Cena jednostkowa netto za 1 km (PLN)

Należny podatek VAT %

Cena jednostkowa brutto za 1 km
(PLN)

Słownie cena jednostkowa brutto za 1 km (PLN):
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C. Czas podstawienia pojazdu zastępczego (liczony w minutach) - ……………. minut (należy wskazać: do 30 minut / do
60 minut lub do 120 minut)
1. Oświadczam/y, że akceptuję(my) treść i postanowienia zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i gwarantuję(my)
wykonanie Zamówienia zgodnie z jego treścią.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oraz
spełniam/y w/w warunki.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w przypadku
wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
5. Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam/y wszelkie kryteria
wymagane zapytaniem ofertowym.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE
(„RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, od których dane osobowe
bezpośrednio.”
Jednocześnie wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w w/w dokumencie (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z realizacją,
monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością projektu pt. Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej Socjoterapeutycznej w Świlczy” rzecz
Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 11 oraz
Beneficjentowi realizującemu Projekt - Gmina Świlcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168.
Ofertę wraz z załącznikami składam/y na ____________ stronach.
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1. ……………………………………………… ,
2. ……………………………………………… .

(miejscowość, data)

(pieczęć i/lub podpis Oferenta - osoby/osób
składającej/ych ofertę bądź uprawnionych
do reprezentowania firmy)

*niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS.4216.22.2018

za zadanie pn.:
Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy
W ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy –
nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Wykaz narzędzi /zdolność techniczna/
Oświadczam(y), że na czas realizacji zamówienia będę/będziemy dysponował/dysponowali
następującym w pełni sprawnym pojazdem:
Lp.

Wyszczególnienie
(typ/ model)

Nazwa
Rok
Nr rejestracyjny
producenta produkcji

Podstawa do dysponowania:
własny lub udostępniony

Uwaga: w przypadku braku pojazdu własnego dołączyć należy oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu
udostępniającego.

Oświadczam(y), że w/w pojazd(y) posiada(ją) ważne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.
…………………..…………….……………………….
Pieczątka firmowa i/lub czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie
___________
1

Odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) reguluje art. 233 § 1 i § 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 r. poz. 553) - który mówi:
§ 1 - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
§ 2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS.4216.22.2018

za zadanie pn.:
Dowożenie i odwożenie w 2018 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach
osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, tj.:
a)
b)
c)
d)

nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli z osobami reprezentującymi Zleceniodawcę.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń1, składam własnoręcznie swój podpis.

…………………..…………….……………………….
data, pieczątka firmowa i/lub czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie

1

Odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) reguluje art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 r. poz. 553) - który mówi:
§ 1 - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
§ 2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS.4216.22.2018
PROJEKT UMOWY Nr GOPS.4216.22.2018
zawarta w dniu …………………. r. w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świlczy,
36-072 Świlcza 168 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Benedyktę Piątek
a ………………………………. REGON …………………, NIP ……………… zwanym dalej „Przewoźnikiem”
o treści następującej:
§ 1.
1.

2.

Zamawiający zleca, a Przewoźnik przyjmuje do realizacji dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w
Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy realizowanych w ramach projektu pn.: „Funkcjonowanie
Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza tj. spod domów lub szkoły lub przedszkola do Świetlicy w Świlczy
i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy, w tym na jednej trasie około 18 uczestników.
Świetlica w Świlczy zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób;
2) liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 30 osób;
3) harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy
stanowi załącznik do niniejszej umowy;
4) harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z
absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy;
5) transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele
święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni. Zamawiający zastrzega sobie
jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na
weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja etc.). W takim przypadku wykonawca
zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni;
6) szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 100 km (łącznie). W szczególnych
przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość
kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany;
7) dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1530, odwożenie w godz. 1700-1800;
8) godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności;
9) dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w
godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem;
10) uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym
mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;
11) przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość
poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych;
12) środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
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13) zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem
na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
§ 2.
Przewoźnik oświadcza, że:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania
usługi,
2) spełnia przewidziane prawem wymogi w zakresie wykonywania usług przewozowych osób.
§ 3.
1. Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na
wózkach inwalidzkich, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego.
2. Przewoźnik zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia OC pojazdu oraz dokumentu aktualnego
badania technicznego pojazdu przed rozpoczęciem realizacji usługi oraz każdorazowo po jego odnowieniu.
3. Przewoźnik zobowiązany jest do oznakowania pojazdu, którym wykonuje usługę.
§ 4.
Termin wykonywania umowy: od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

§ 5.
Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy Przewoźnik otrzyma
wynagrodzenie w wysokości określonej iloczynem …… zł brutto (słownie: ……………..) tj. ceny za 1 km i liczby kilometrów.
Warunek wykonania usługi uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca uzyska nie później niż w dniu następnym zakończenia
wykonywania usługi w zakresie jak na 1 dzień potwierdzenie kierownika Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Świlczy w formie podpisu i pieczęci na prowadzonej przez wykonawcę karcie – co do wykazanych w tej karcie czynności.
W przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawca wyraża zgodę na potrącenie
równowartości wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu do zapłaty faktury za usługi zrealizowane w okresie miesiąca
poprzedzającego ich złożenie. Wraz z fakturą Wykonawca obowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2,
potwierdzające wykonanie usług.
Faktury zostaną wystawione na:
1) nabywcę: Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168, NIP 517-00-45-613;
2) odbiorcę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy,36-072 Świlcza 168.
Płatność z tytułu faktury nastąpi przelewem na wskazane konto na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy finansowanie jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Strony zgodnie oświadczają, iż w razie braku środków finansowych na rachunku projektu zapłata dokonana zostanie
niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowych środków finansowych bez konieczności zapłaty odsetek ustawowych z tytułu
niezawinionego przez Zamawiającego opóźnienia.
§ 6.
W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Przewoźnika, jest on zobowiązany do zorganizowania przewozu
zastępczego.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi …………. minut.
Jeżeli czas podstawienia pojazdu zastępczego przekroczy …………. minut Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 50,00 zł.
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4.

W przypadku nie wykonania przez Przewoźnika w danym dniu usługi przewozu i nie zorganizowania przewozu zastępczego,
uiści on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 300,00 zł.
5. Odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3 i 4, Przewoźnik nie ponosi, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie dowozu nastąpiło
wskutek nieprzejezdności dróg spowodowanej warunkami atmosferycznymi oraz innymi, niezawinionymi przez Wykonawcę,
czynnikami występującymi na trasie przewozu.
§ 7.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Przewoźnik nie może powierzyć innej osobie wykonania usługi będącej przedmiotem
umowy.
§ 8.
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego i prawa
przewozowego.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Przewoźnik:

......................................

…..............................

Dyrektor GOPS
………………………………………
Księgowa GOPS
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GOPS.4216.22.2018
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ……………………. r. w Gminą Świlcza - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza
168 reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Benedyktę Piątek, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a
………………………….
adres: …………………..,
REGON …………….., NIP ……………………., zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
§ 1.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Przedmiotem umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadania
określonego w umowie Nr GOPS.4216.22.2018 tj. do dowożenia i odwożenia w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
§ 2.
Zakres i cel przetwarzania
1. Zleceniodawca oświadcza, że Administratorem Danych Osobowych, który decyduje o środkach i celach powierzenia
przetwarzanych danych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa
Podkarpackiego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy przetwarza dane zgodnie z umową nr RPPK.08.04.00-180015/17-00 z dnia 26.01.2018 r.
2. Zleceniodawca powierza do przetwarzania, w szczególności do gromadzenia, przechowywania, edycji, następujące dane
osobowe:
a) imię i nazwisko;
b) miejsce zamieszkania
W/w dane osobowe dotyczą uczestników projektu i zostaną przekazane Zleceniobiorcy w formie elektronicznej.
3. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu określonym w §
1, tj. realizacji projektu, w sposób zgodny z treścią niniejszej umowy.
§ 3.
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem 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), które chronią prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z
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obowiązującym stanem prawnym.
2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, min. poprzez :
a) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych;
b) zabezpieczenie znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania
danych osobowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa określony w obowiązujących przepisach, w
oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń;
c) zapewnienie przeprowadzania regularnych testów i oceny wdrożonych środków ochrony danych;
d) dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób, którym udzielił upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych i równocześnie zobowiązał je do zachowania poufności;
e) poinformowanie o obowiązku przekazania, wynikającym z przepisów prawa, powierzonych danych do Państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
f) wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3.

Zleceniobiorca każdorazowo poinformuje Zleceniodawcę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować
odpowiedzialnością Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy, w tym każdym prawnie usprawiedliwionym żądaniu udostępnienia
danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, jak
również o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca poinformuje ponadto Zleceniodawcę o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia poufności
powierzonych danych - w terminie trzech dni od powzięcia przez Zleceniobiorcę informacji o ich wystąpieniu.

4.

Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

5.

Zleceniobiorca oświadcza, że dokonał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby
przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi rozporządzeniem 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) i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ 4.
Zapytania

1.

Zleceniodawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zleceniobiorcy w zakresie prawidłowości wykonania przez niego
obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych osobowych.

2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty
otrzymania.
§ 5.
Prawo kontroli
1.

Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania kompleksowej kontroli w zakresie zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych na podstawie niniejszej umowy.

Kontrola, o której mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić wyłącznie po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Zleceniobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia, ze
wskazaniem osób wyznaczonych do jej przeprowadzenia.
3. Z czynności kontrolnych Zleceniodawca sporządza protokół, który przekazuje Zleceniobiorcy.
2.
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4. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostosować do ewentualnych zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokole, o którym
mowa w ust. 3 mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz
w razie potrzeby złożenia stosownych wyjaśnień.
§ 6.
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystywanie powierzonych danych osobowych niezgodnie
z treścią umowy, a w szczególności za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w

następstwie czego Zleceniodawca zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany
administracyjną karą pieniężną, Zleceniobiorca zobowiązuje się zrekompensować Zleceniodawcy poniesione straty i
koszty z tego tytułu. Zleceniobiorca może uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania, pokrycia strat i kosztów
jeżeli udowodni, że zdarzenie które doprowadziło do powstania szkody nie jest przez niego zawinione.
§ 7.
Zniszczenie danych po rozwiązaniu umowy

1. Zleceniobiorca w ciągu siedmiu dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zobowiązany jest usunąć lub zwrócić w
formie, w której zostały mu przekazane, wszystkie dane osobowe, które zostały mu powierzone w związku z wykonywaniem
umowy. Zleceniobiorca powinien dysponować jedynie danymi osobowymi i nośnikami, które mogą podlegać kontroli - do
czasu związanego z możliwością jej przeprowadzenia. Po tym czasie powinien je niezwłocznie usunąć.
2. Przez usunięcie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć zniszczenie danych osobowych lub taką ich
modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
3. Na pisemne żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić w terminie 7 dni pisemny protokół
potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.
§ 8.
Czas trwania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas wykonywania usługi dowożenia i odwożenia w 2019 r. uczestników zajęć
w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
§ 9.
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy Zleceniobiorca:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową powierzenia;
b) powierzył wykonanie umowy powierzenia osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy;
c) nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
2. Odstąpienie Zleceniodawcy od umowy nie zwalnia Zleceniobiorcy od rekompensaty strat, o których mowa w § 6 ust. 2.
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§ 10.
Informacje poufne
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz
dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe otrzymanych od Zleceniodawcy (dane poufne).
2. Zleceniobiorca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą
one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy w innym celu niż wykonywanie
umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
niniejszej umowy.
§ 11.
Przepisy końcowe
1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018
r., poz. 1000) r. oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

(Zleceniodawca)

(Zleceniobiorca)
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