Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 13.06.2017 r.

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ………………………..
zawarta w dniu .................. 2017 roku w Tucholi, w wyniku postępowania o zamówienie
publiczne ………………………., przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”
– art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
pomiędzy:
Powiatem Tucholskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, z siedzibą
w Tucholi, ul. Pocztowa 7, reprezentowanym przez Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tucholi – Annę Toby, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – Bernadety Kądziela-Niemczewskiej,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1.

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

-

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

2.

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

-

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

zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: „Rodzina
w Centrum” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

\
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§ 1 Przedmiot umowy
1. Nazwa postępowania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów
edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną
oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina
w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi
priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych:
1) część nr …,
2. Przedmiot umowy wykonany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej dalej „SIWZ”) i Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy, oraz że przedmiot umowy wykonany
zostanie z zachowaniem należytej staranności, będzie wysokiej jakości i kompletny.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności konieczne dla
zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” Załącznik Nr 1 do SIWZ.
5. W przypadku, gdy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia narzuca na Wykonawcę
obowiązek posiadania stosownych dokumentów i uprawnień, Wykonawca zobowiązuje
się przedłożyć na każde życzenie Zamawiającego wskazanych dokumentów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do konsultowania ze wskazanym przedstawicielem
Zamawiającego wszelkich działań podejmowanych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a także będzie musiał uzyskać akceptację Zamawiającego ostatecznych wersji
wszelkich materiałów wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy.
7. Zlecenie części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia
i zaniedbania jego własnych pracowników.
9. Wprowadzenie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz ich zmiana
wymaga bezwzględnie akceptacji Zamawiającego.
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10. Wykonawca oświadcza, że Jego oferta sporządzona została w oparciu o wymagania
Zamawiającego, określone w SIWZ.
§2
Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy
1.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy oraz
podpisania protokołu jest: …………………………….., tel. ………………………....

2.

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest:
………………………………….., tel. …………………………

3.

Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§3
Termin i sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminach określonych
w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do pozostania z Zamawiającym w stałym kontakcie
i do informowania go na bieżąco o stanie przygotowań do organizowanego wydarzenia,
ewentualnie powstałych zmianach do ramowego planu (z podaniem przyczyn).
3. Na każde żądanie Zamawiającego i osób/osoby wskazanych/ej do współpracy przez
Zamawiającego w § 2 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnej
informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac.
4. Protokół z wykonania przedmiotu umowy, zwany dalej ,,protokołem’’, zostanie
sporządzony w terminie do 5 dni od daty jego wykonania.
5. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie wydarzenia, które stanowi
przedmiot odbioru;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o zaistnieniu zastrzeżeń do wykonania
zadania wchodzącego w skład wydarzenia;
3) podpisy osób upoważnionych.
6. Wraz

z

podpisanym

protokołem

potwierdzającym

przeprowadzenie

wyjazdu

edukacyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) listy obecności osób uczestniczących w wyjeździe – w wersji papierowej;
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2) listę potwierdzającą odbiór przez uczestników materiałów dydaktycznych
– w wersji papierowej;
3) pisemny raport podsumowujący wyjazdy edukacyjne zawierający dokumentację
fotograficzną;
4) pisemnego

sprawozdania

z

realizacji

konsultacji

indywidualnych

(należy sporządzić odrębne sprawozdania dla każdego typu konsultacji wskazanego
w

szczegółowym

opisie

przedmiotu

zamówienia),

sporządzonego

przez

odpowiednich specjalistów, zawierającego minimum informacje o liczbie godzin
konsultacji, liczbie osób korzystających z konsultacji;
5) pisemnego sprawozdania z realizacji warsztatów dydaktycznych dla rodziców
i dzieci (dla każdego warsztatu odrębnie), zawierającego minimum informacje
o liczbie godzin warsztatu, liczbie uczestników, ramowym programie, problemów
występujących w czasie warsztatu,
6) pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych zajęć animacyjnych (łącznie dla
całego wyjazdu), zawierające minimum liczbę godzin zajęć, metody prowadzenia
zajęć, liczbę uczestników.
§ 4 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności w poszczególnych
usługach wchodzących w skład przedmiotu umowy, wskazanych w „Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, z zachowaniem terminów dla poszczególnych
czynności tam wskazanych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji, że przedmiot umowy
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, stosowania we wszystkich materiałach dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia logotypów dostarczonych przez Zamawiającego oraz
stosowania obowiązujących wytycznych dotyczących promocji projektu, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Wykonawca nie może bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego zamieszczać
w żadnej formie innych oznaczeń niż wymienione w ust. 2, w tym reklam własnej firmy.

Strona 4 z 23

§5
Prawa Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)

dokonywania kontroli przebiegu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

2)

wykorzystania materiałów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
§6
Prawa autorskie

1.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016
poz. 666).

2.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich
wyniki prac przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących
osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

3.

Całość majątkowych praw autorskich do wyników prac przygotowanych przez
Wykonawcę w ramach czynności związanych z wykonywaniem umowy, przechodzi na
Zamawiającego po protokolarnym odbiorze prac, w ramach wynagrodzenia, określonego
w § 7 ust. 1, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w tym
w zakresie poniższych pól eksploatacji:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych;
2) wystawianie lub publiczną prezentację na ekranie, w tym podczas seminariów
i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych;
4) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym
w postaci elektronicznej;
5) wprowadzenie do obrotu;
6) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
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7) wykorzystywanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami,
opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację,
tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, wielkości i treści całości lub części;
8) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej;
9) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.
§7
Wynagrodzenie wykonawcy i sposób zapłaty
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę:
Brutto ......................... zł (słownie złotych: .............................................................).
2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przedstawi fakturę VAT najwcześniej w dniu protokolarnego odbioru
wykonania przedmiotu umowy.
4. Faktura musi być wystawiona według danych:
Nabywca:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
NIP: 561-13-27-276
Odbiorca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie
regulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazany w niej rachunek
bankowy Wykonawcy.
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6.

Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 3 będzie
dostępność środków finansowych na rachunku bankowym projektu partnerskiego, pn.
„Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług
społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

7.

Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek
bankowy Zamawiającego.
§8
Ochrona danych osobowych

1.

Przy przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w §1 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad
wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922; dalej: ustawa o ochronie danych
osobowych) oraz w rozporządzeniu 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. Nr 100, poz.
1024; dalej: rozporządzenie MSWiA).

2.

Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji umowy, w szczególności udzielania wsparcia, o którym mowa w § 1
ust.1.

3.

Do przetwarzania danych osobowych po stronie Wykonawcy mogą być dopuszczone
jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych,
posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 4 i 5 do
umowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innych wzorów niż
określone odpowiednio w ww. załącznikach, o ile zawierają one wszystkie elementy w
nich wskazane.

4.

Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
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5.

Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 3, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 9 ust. 3. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania
stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą wskazaną w ust. 3. Wykonawca winien
posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do
przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną
dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 9 ust. 3.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu
poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby
upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej RPO
WK-P lub innemu upoważnionemu podmiotowi, na każde ich żądanie, informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w
szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia
przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane będzie
przetwarzał w związku z realizacją przedmiotu umowy, obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

9.

Zamawiający, w sytuacji nałożenia obowiązku przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
będzie zobowiązany do zawarcia z Wykonawcą, któremu powierzy przetwarzanie danych
osobowych, w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1,
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z
postanowieniami niniejszego paragrafu.
§9
Dokumentacja
1. Za dokumentację związaną z realizacją umowy uznaje się wszelką dokumentację
wytworzoną w związku z realizacją umowy oraz dokumentację finansową.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowaną umową, w tym dokumentów finansowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
umowy przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do
Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
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dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający, po uzyskaniu informacji od Instytucji
Zarządzającej RPO WKP 2014-2020, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tego terminu.
5. Strony przechowują dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji
całej dokumentacji związanej z realizacją umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
7. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności w okresie, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Zamawiającego
o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną umową.
§ 10
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku:
1) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z jego winy,
lub
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. W przypadku niewykonania elementu wchodzącego w skład przedmiotu umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które zostanie stwierdzone
w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających
zapłacone kary umowne.
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6. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

z wystawionej przez Wykonawcę faktury.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania
przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej.
8. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie
z postanowieniami umowy, SIWZ i ofertą złożoną przez Wykonawcę.
§ 11
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30
dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
Klauzula poufności

1.

O ile nie narusza to bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Strony zachowają
poufność w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych,
w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. Strony umowy
zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz
otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych
z realizacją umowy.

2.

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na
jego rzecz.

3.

Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów
wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j.t.

Dz.U.2016.922)

oraz

w

rozporządzeniu

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
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urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
Nr 100, poz. 1024).
4.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 3 Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo
do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
§ 13
Zmiany umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;
2) zmian przypisów prawnych dotyczących realizacji usług będących przedmiotem
umowy;
3) zmian składu osobowego kadry realizującej usługi wyznaczonej przez Wykonawcę
w ofercie do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoby wskazane przez
Wykonawcę będą spełniać warunki wskazane w SIWZ i Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia;
4) zmiana liczby uczestników wyjazdów;
5) zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, wynikającego z mniejszej liczby
uczestników lub rezygnacji uczestników z udziału w wyjeździe w czasie jego trwania.
Zmiana będzie dokonana w następujący sposób: wartość przedmiotu umowy dzielona jest
przez liczbę uczestników, a następnie przez liczbę dni wyjazdu. Tak obliczoną kwotę
(osobodzień) mnoży się przez liczbę osobodni nieobecności na wyjeździe, a następnie
odejmuje od kwoty za całość usługi wskazanej w umowie.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie
przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają
wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie
poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe,
przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie
Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego
postępowania.
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§ 14
Postanowienia końcowe
1.

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy strony rozstrzygać będą w drodze
uzgodnień w ciągu 30 dni od poinformowania drugiej strony o zaistnieniu sporu,
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu
dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca
potwierdza otrzymanie jednego, a Zamawiający trzech egzemplarzy umowy.

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

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy……………………………………

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA
1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?
Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty
uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu musisz:
a) oznaczać znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem
województwa kujawsko-pomorskiego:
i.
wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie
działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony
internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne,
konferencje, spotkania,
ii.
wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do
wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty,
wzory umów, wzory wniosków,
iii.
dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np.
zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń
i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich
korespondencję, umowy;
b) umieścić plakat w miejscu realizacji projektu;
c) umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);
d) przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że
projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji,
warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej
formie, np. słownej.
Musisz też dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach projektu.
2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu?
Jako beneficjent musisz oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne, dokumenty związane
z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczyłeś dla uczestników
projektów. Musisz także oznaczać miejsce realizacji projektu.
1

Każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki :
Znak Funduszy Europejskich
(FE)

Herb Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

złożony z symbolu graficznego,
nazwy Fundusze Europejskie oraz
nazwy programu, z którego w
części
lub
w całości finansowany jest Twój
projekt.

złożony z symbolu
graficznego
i nazwy Województwo
Kujawsko-Pomorskie

1

Znak Unii Europejskiej (UE)
złożony z flagi UE, napisu Unia
Europejska i nazwy funduszu,
który
współfinansuje
Twój
projekt.

Informację o możliwości uzupełnienia zestawienia o inny znak znajdziesz w podpunkcie 6.3.
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Przykładowe zestawienie znaków – układ poziomy:

Wzory z właściwymi dla RPO WK-P oznaczeniami są dostępne na stronie internetowej programu –
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl. Znajdziesz tam także gotowy wzór dla plakatu, z którego powinieneś
skorzystać.
Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o programie, w ramach którego
realizowany jest projekt oraz o funduszu współfinansującym projekt. Zestaw znaków zawiera
wszystkie niezbędne informacje. Wyjątek stanowi oznaczenie dokumentów i działań informacyjnopromocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (zobacz.
poniżej rozdz. 7).
W przypadku reklamy dostępnej w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje
radiowe) na końcu tej reklamy powinien znaleźć się komunikat słowny.
3. Jak oznaczać miejsce projektu?
Twoim obowiązkiem związanym z oznaczaniem miejsca realizacji jest umieszczenie w trakcie
realizacji projektu, w widocznym miejscu, co najmniej jednego plakatu identyfikującego projekt.
Jeśli chcesz, możesz również umieścić tablicę pamiątkową przy swoim projekcie, ale nie jest to
obowiązkowe.
3.1 Jak duży musi być plakat i z jakich materiałów możesz go wykonać?
Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach
297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem
zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków
reklamowych itp.
Pomyśl o tym, by odpowiednio zabezpieczyć plakat tak, by przez cały czas ekspozycji wyglądał
estetycznie. Twoim obowiązkiem jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna.
Uszkodzony lub nieczytelny plakat musisz wymienić.
3.2 Jakie informacje musisz umieścić na plakacie?
Plakat musi zawierać:
 nazwę beneficjenta,
 tytuł projektu,
 cel projektu (opcjonalnie),
 wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa kujawsko-pomorskiego,
 adres portalu (opcjonalnie).
Przygotowaliśmy wzór plakatu, który możesz wykorzystać:
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Na plakacie możesz umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy,
które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne.
W wersji elektronicznej wzór do wykorzystania jest dostępny na stronie: i na stronie internetowej
programu – www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
3.3

Kiedy i na jak długo powinieneś umieścić plakat?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Powinieneś go umieścić w widocznym
miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat możesz zdjąć po zakończeniu
projektu.
3.4

Gdzie powinieneś umieścić plakat?

Plakat powinieneś umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do
budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musi być to przynajmniej jeden plakat.
Jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.
Jeśli natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka projektów,
może umieścić jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia.
3.5 Jakie informacje powinieneś umieścić na tablicy pamiątkowej?
Tablica musi zawierać:
 nazwę beneficjenta,
 tytuł projektu,
 cel projektu,
 zestaw logo – znaki FE, UE oraz herb województwa kujawsko-pomorskiego,
 adres portalu .
Przygotowaliśmy wzór tablicy, który należy wykorzystać:

Wzór tablicy znajdziesz w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na
stronie internetowej programu – www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

Strona 15 z 23

Tablica pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych.
3.6 Jak duża musi być tablica pamiątkowa?
Tablice pamiątkowe mogą być albo dużego formatu, albo mieć formę mniejszych tabliczek.
Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz
planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie od rozmiaru zwróć uwagę na to, by znaki
i informacje były czytelne i wyraźnie widoczne.
Tablice pamiątkowe dużego formatu są właściwym sposobem oznaczenia przede wszystkim
inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm (wymiary
europalety). Jeżeli tablica pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą
znajdować się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać
informacje. W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i
pracami budowlanymi, rekomendujemy, aby powierzchnia tablicy pamiątkowej nie była mniejsza niż 6
2
m.
Mniejsze tabliczki pamiątkowe możesz wykorzystać tam, gdzie szczególnie istotne znaczenie ma
dbałość
o estetykę i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego. Na przykład
małe tabliczki mogą posłużyć dla oznaczenia realizacji projektów np. wewnątrz pomieszczeń,
w pobliżu obiektów zabytkowych. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format
A3. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format A4.
3.7 Kiedy powinieneś umieścić tablicę pamiątkową i na jak długo?
Tablicę pamiątkową musisz umieścić po zakończeniu projektu – nie później niż 3 miesiące po tym
fakcie.
Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości projektu. W
związku z tym musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być
czytelne nawet po kilku latach. Twoim obowiązkiem jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby
informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub
odnowić.
3.8 Gdzie powinieneś umieścić tablicę pamiątkową?
Tablice pamiątkowe dużych rozmiarów powinieneś umieścić w miejscu realizacji Twojego projektu –
tam, gdzie widoczne są efekty zrealizowanego przedsięwzięcia. Wybierz miejsce dobrze widoczne
i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie mogła zapoznać się z treścią tablicy.
Jeśli projekt miał kilka lokalizacji, ustaw kilka tablic w kluczowych dla niego miejscach.
Tablicę pamiątkową małych rozmiarów powinieneś umieścić w miejscu widocznym i ogólnie
dostępnym. Mogą być to np. wejścia do budynków.
Zadbaj o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd były
zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetki przestrzeni publicznej i miast oraz
zasadami ochrony przyrody. Zadbaj, by były one dopasowane do charakteru otoczenia.
Jeśli masz wątpliwości, rekomendujemy, abyś ustalił, jak rozmieścić tablice z IZ RPO WKP.
3.9 Czy możesz zastosować inne formy oznaczenia miejsca realizacji projektu lub
zakupionych środków trwałych?
W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się do IZ RPO WK-P z propozycją zastosowania innej
formy, lokalizacji lub wielkości oznaczeń projektu. Jest to możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy ze
względu na przepisy prawa nie można zastosować przewidzianych w Załączniku wymogów
informowania o projekcie lub kiedy zastosowanie takich form wpływałoby negatywnie na realizację
projektu lub jego rezultaty.
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Po zapoznaniu się z Twoją propozycją IZ RPO WK-P może wyrazić zgodę na odstępstwa lub zmiany.
Pamiętaj, że potrzebujesz pisemnej zgody. Musisz ją przechowywać na wypadek kontroli.
4. Jakie informacje musisz umieścić na stronie internetowej?
Jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, to musisz umieścić na niej:


znak Unii Europejskiej,



znak Funduszy Europejskich,



herb województwa kujawsko-pomorskiego,



krótki opis projektu.

Dla stron www, z uwagi na ich charakter, przewidziano nieco inne zasady oznaczania niż dla
pozostałych materiałów informacyjnych.
4.1 W jakiej części serwisu musisz umieścić znaki i informacje o projekcie?
Znaki i informacje o projekcie – jeśli struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala – możesz
umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć odrębną
zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest,
aby użytkownikom łatwo było tam trafić.
4.2 Jak właściwie oznaczyć stronę internetową?
Uwaga! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna
w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności
przewijania strony w dół.
Dlatego, aby właściwie oznaczyć swoją stronę internetową, powinieneś zastosować jedno z dwóch
rozwiązań:
Rozwiązanie nr 1
Rozwiązanie pierwsze polega na tym, aby w widocznym miejscu umieścić zestawienie złożone ze
znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu.
Umieszczenie
w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia na stronę internetową użytkownik nie musi
przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.
W zestawieniu znaków umieszczasz także herb województwa kujawsko-pomorskiego. Możesz
uzupełnić zestawienie znaków swoim logo.
Jeśli jednak nie masz możliwości, aby na swojej stronie umieścić zestawienie znaków FE i UE w
widocznym miejscu – zastosuj rozwiązanie nr 2.
Rozwiązanie nr 2
Rozwiązanie drugie polega na tym, aby w widocznym miejscu umieścić flagę UE tylko z napisem
Unia Europejska według jednego z następujących wzorów:
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Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) umieszczasz
zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska oraz herb województwa kujawskopomorskiego.
W przypadku tego rozwiązania flaga Unii Europejskiej pojawi się dwa razy na danej stronie
internetowej.
4.3 Jakie informacje powinieneś przedstawić w opisie projektu na stronie internetowej?
Informacja na Twojej stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym:





cele projektu,
planowane efekty,
wartość projektu,
wkład Funduszy Europejskich.

Powyżej podaliśmy minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu. Dodatkowo
rekomendujemy zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu
projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac.
5.

Jak możesz informować uczestników projektu?

Jako beneficjent jesteś zobowiązany, aby przekazywać informację, że Twój projekt uzyskał
dofinansowanie
z Unii Europejskiej z konkretnego funduszu osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie.
Obowiązek ten wypełnisz, jeśli zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 2., oznakujesz
konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, targi lub inne formy realizacji Twojego projektu.
Oznakowanie może mieć formę plansz informacyjnych, plakatów, stojaków etc.
Dodatkowo możesz przekazywać informację osobom uczestniczącym w projekcie w innej formie, np.
powiadamiając ich o tym fakcie w trakcie konferencji, szkolenia lub prezentacji oferty.
Pamiętaj, że jeśli realizujesz projekt polegający na pomocy innym podmiotom lub instytucjom,
osobami uczestniczącymi w projekcie mogą być np. nauczyciele i uczniowie dofinansowanej szkoły
albo pracownicy firmy, których miejsca pracy zostały doposażone. Osoby te powinny mieć
świadomość, że korzystają z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Dlatego zadbaj,
aby taka informacja do nich dotarła.
6. Co musisz wziąć pod uwagę, umieszczając znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii
Europejskiej?
6.1 Widoczność znaków
Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone
w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich umiejscowienie oraz wielkość były odpowiednie do
rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, jeśli
tylko jedna, np. pierwsza strona lub ostatnia dokumentu, zostanie oznaczona ciągiem znaków.
Zwróć szczególną uwagę, aby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.
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6.2 Kolejność znaków
Znak Funduszy Europejskich umieszczasz zawsze z lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej
z prawej.
Herb województwa kujawsko-pomorskiego umieszczasz pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.
Gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, możesz zastosować układ pionowy. W tym
ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii
Europejskiej na dole. Herb województwa kujawsko-pomorskiego umieszczasz pomiędzy znakiem FE a
znakiem UE.
Przykładowy układ pionowy:

Zestawienia znaków znajdziesz na stronie internetowej programu – www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
6.3 Liczba znaków
Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech, łącznie ze
znakami FE, UE oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego.
Jakie znaki mogą się znaleźć w zestawieniu? (poza znakami FE, UE oraz herbem województwa
kujawsko-pomorskiego). W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z
wyjątkiem tablic pamiątkowych) oraz na dokumentach możesz umieścić swoje logo jako beneficjenta.
Możesz umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub
wdrażającej. Nie możesz umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w
ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.
Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE-herb
województwa kujawsko-pomorskiego).
Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one
większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.
Przykładowe zestawienie znaków – z innym znakiem:
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6.4 W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia
Europejska?
Znaki FE i UE powinny w miarę możliwości występować w kolorze.
Wersję jednobarwną wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości
wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.).
Szczególnym przypadkiem, pozwalającym na zastosowanie wersji achromatycznej (czarno-białej), jest
druk dokumentów (w tym pism, materiałów szkoleniowych itp.), które nie zawierają innych kolorów
poza czernią.
Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej:

Wszystkie dopuszczone achromatyczne i monochromatyczne warianty znaków – jeśli są Ci potrzebne
– znajdziesz na stronie internetowej programu – www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
6.5 Czy możesz stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska na kolorowym tle?
Najlepiej żebyś używał znaków pełnokolorowych na białym tle, co zapewnia jego największą
widoczność. Jeśli znak Funduszy Europejskich występuje na tle barwnym, powinieneś zachować
odpowiedni kontrast, który zagwarantuje odpowiednią czytelność znaku. Kolory tła powinny być
pastelowe i nie powinny przekraczać 25% nasycenia.
Możesz też zastosować znak FE na tłach wielokolorowych, takich jak zdjęcia lub wzorzyste podłoża,
po wcześniejszym zastosowaniu rozjaśnienia tła.
W przypadku znaku Unii Europejskiej, jeśli nie masz innego wyboru niż użycie kolorowego tła,
powinieneś umieścić wokół flagi białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

Jeśli w zestawieniu występują inne znaki, pamiętaj, aby sprawdzić, czy mogą one występować na
kolorowych tłach.
7. Jak powinieneś oznaczać przedsięwzięcia dofinansowane z wielu programów lub funduszy?
W przypadku gdy działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo inny materiał dotyczą:


projektów realizowanych w ramach kilku programów – nie musisz w znaku wymieniać nazw
tych wszystkich programów. Wystarczy, że zastosujesz wspólny znak Fundusze
Europejskie:
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projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności – zastosuj znak
Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze
środków konkretnego funduszu/funduszy.

8. W jaki sposób możesz oznaczyć małe przedmioty promocyjne?
Jeśli przedmiot jest mały (np. długopis, ołówek, pendrive) i nazwa funduszu oraz nazwa programu nie
będą czytelne, umieść znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie (bez nazwy
programu) oraz znak UE tylko z napisem Unia Europejska. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy
„Unia Europejska” i „Fundusze Europejskie”.
W takich przypadkach nie musisz stosować słownego odniesienia do odpowiedniego
funduszu/funduszy lub odniesienia do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Na
małych przedmiotach promocyjnych stosowanie herbu województwa kujawsko-pomorskiego nie jest
obowiązkowe.
Jednocześnie musisz każdorazowo rozważyć, czy małe przedmioty itp. są na pewno skutecznym
i niezbędnym narzędziem promocji dla Twojego projektu.
8.1 Czy możesz oznaczać przedmioty promocyjne w sposób nierzucający się w oczy?
Zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na
wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim
zastosować czytelnych znaków FE i UE, nie możesz go używać do celów promocyjnych. Celem
przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze środków UE i
realizowanego programu.
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Załącznik nr 2 do umowy z dnia …………………….

UPOWAŻNIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), upoważniam
[___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w
zbiorze ……………………………………………………………….. Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z [_________________________].

_________________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.
Upoważnienie otrzymałem

______________________________
(miejscowość, data,
podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także
z obowiązującymi w __________________________ Polityką bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych
określonych w tych dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak
również po ustania stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________].

______________________________
Czytelny podpis osoby składającej
oświadczenie



Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 3 do umowy z dnia …………………..

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), odwołuję
upoważnienie Pana/ Pani_________________________________
do przetwarzania danych
osobowych nr _____________ wydane w dniu _________________

_____________________________
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania
i odwoływania upoważnień

______________________________
(miejscowość, data)



Niepotrzebne skreślić.
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