
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr ………………….(wzór/projekt)

Zawarta w dniu ………….. 2022 r.  pomiędzy Gminą Miedźno, 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, 
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Miedźno – Piotra Derejczyka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym
a  

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………..
zwanymi odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego 
audytu  cyberbezpieczeństwa  w  ramach  projektu  „Cyfrowa  Gmina”  (w  dokumentacji 
projektu  określanego  jako  „diagnoza  cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie  z  zakresem  oraz 
formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa 
Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia  REACT-EU  Działania  5.1  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej 
odporności na zagrożenia.

2. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  zawiera  formularz  informacji  związanych  z 
przeprowadzeniem  diagnozy  cyberbezpieczeństwa  stanowiący  załącznik  nr  8  do 
Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, tj. formularz informacji związanych 
z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.

3. Diagnoza  musi  być  przeprowadzona  w  zakresie  określonym  w  Regulaminie  Konkursu 
Grantowego „Cyfrowa Gmina”,  opublikowanego na stronie  Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa pod adresem  https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowagmina, zgodnie z zapisami 
umowy o powierzenie grantu.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  kompleksowej  realizacji  przedmiotu  umowy  tzn. 
wykonania  diagnozy  cyberbezpieczeństwa,  wypełnienia  i  podpisania  wymaganych 
dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina” i zapisami 
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umowy o powierzenie grantu oraz ich dostarczenie w wersji elektronicznej i papierowej 
do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że audyt, będący przedmiotem niniejszej umowy, zostanie 
przeprowadzony  przez  osobę  posiadającą  uprawnienia  wykazane  w Rozporządzeniu 
Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  12  października  2018  r.  w  sprawie  wykazu  certyfikatów 
uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r. poz 1999).

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie  2  miesięcy  od 
zawarcia umowy.

2. Za  fakt  potwierdzający  dotrzymanie  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu  uważane  będzie  spisanie  protokołu  odbioru  stwierdzającego  należyte 
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Termin  określony  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  może  ulec  zmianie  w  przypadku 
wystąpienia  opóźnień  wynikających  z  działania  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe, 
powódź,  huragan,  śnieżyca,  uderzenie  pioruna,  gradobicie,  epidemie,  pożary,  wojna, 
zamieszki krajowe, strajki, katastrofy lotniczej, protesty ludności, działania osób trzecich 
uniemożliwiających  lub utrudniających  realizację)  mającej  bezpośredni  wpływ  na 
terminowość wykonania umowy o okres nie dłuższy niż czas trwania siły wyższej. 

4. Zmiana terminu określonego w ust. 1 spowodowana okolicznościami, o których mowa 
w ust. 3 - wymaga zmiany niniejszej umowy - z tym, że maksymalny okres przesunięcia 
terminu zakończenia realizacji  przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 
postoju  z  zastrzeżeniem,  że  nowy  termin  będzie  uwzględniał  czas  niezbędny  na 
wprowadzenie zmian lub wykonania przedmiotu umowy.

5. Strona  występująca  o  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  zobowiązana  jest 
do udokumentowania  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3.  Wniosek  o 
zmianę  postanowień  umowy  musi  być  wyrażony  na  piśmie  oraz  zawierać  stosowne 
uzasadnienie.

§ 3

1. Zamawiający  i  Wykonawca  zobowiązują  się  do  pełnej  współpracy  w  ramach 
realizowanego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  z  należytą  starannością,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej 
działalności, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie 
realizacji umowy. 
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3. Opracowania  wykonane  w  ramach  niniejszej  umowy  przez  Wykonawcę,  muszą  być 
zgodne z dokumentacją konkursu, w tym umową o powierzenie grantu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, telefonicznie 
lub  drogą  elektroniczną  do  dostarczonych  przez  Wykonawcę  opracowań.  Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonych dokumentach w 
zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy bez 
dodatkowego wynagrodzenia.

5. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  wszelkie  posiadane  niezbędne  informacje  i 
dokumenty do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

6. Prace  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  umowy  (m.in.  z  pozyskaniem  informacji, 
dokumentów  i  innych  materiałów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  diagnozy 
cyberbezpieczeństwa) będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.  Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości realizacji usługi za pomocą środków zdalnej komunikacji.

7. Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa w postaci 
pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza stanowiącego załącznik  nr  8 do 
regulaminu  konkursu,  podpisanego  przez  osobę  wykonującą  diagnozę,  posiadającą 
uprawnienia wymagane w regulaminie konkursu.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji 
dotyczących Zamawiającego, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje  się  dołożyć  należytej  staranności  w  celu  ochrony  informacji, 
przed dostępem osób trzecich.

§ 4

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy opisany w § 1 wyniesie …………. zł brutto (słownie: 
………………) .
2. Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % wg przepisów 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy.  

(dotyczy podatnika który jest zwolniony od podatku od towarów i usług VAT)
3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku 
od towarów i usług  (t.j.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  931 ze zm.) jest zwolniony od podatku od 
towarów i  usług.  W przypadku utraty  przez Wykonawcę prawa do zwolnienia  niniejszych 
usług od w/w podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia określona w umowie cena brutto 
za wykonanie zadania nie ulegnie zmianie i zawierać będzie podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości 23 %.

4. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1  niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania całości  przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
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brak  rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie  może być postawą do żądania zamiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1.

§ 5

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie załączonej faktury 
VAT i protokołu odbioru, na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

2. Termin  zapłaty  wskazany  powyżej  liczony  jest  od  dnia  dostarczenia  prawidłowo 
wystawionej pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym faktury VAT.

3. Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  protokół  odbioru  potwierdzający  prawidłowe 
wykonanie umowy. 

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Rachunek 
bankowy wskazany przez  Wykonawcę na fakturze musi figurować w Rejestrze Krajowej 
Administracji  Skarbowej.   W  przypadku,  gdy  wskazany  przez  Wykonawcę rachunek 
bankowy,  na  który  ma  nastąpić  zapłata  wynagrodzenia,  nie  widnieje  w  wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego 
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres 
do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 
traktowany jako opóźnienie  Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i  nie 
stanowi  podstawy  dla  naliczania  za  ten  okres  odsetek  za  opóźnienie.  Datą  zapłaty 
pozostaje dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
być zbywane w drodze cesji, chyba że  Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie pod 
rygorem nieważności.

6. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno - prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z zm.) może, ale nie jest obowiązany 
wysyłać zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiający posiada 
konto na bezpłatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępne na stronie 
https://efaktura  .gov.pl/uslugi-pef/konsorcjum PEFexpert/  

7. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP).
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§ 6

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania 
zobowiązań  umownych  w  formie  kar  umownych  w  następujących  wypadkach  i 
wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1,
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c) za nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi za wady, gwarancji, w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2)  Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 
ust. 1.

2. Stronom  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  karę 
umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Niniejszym  Wykonawca  wyraża  zgodę,  by  naliczane  kary  umowne  zostały  potrącone 
z wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia. Należność z tytułu kary umownej 
staje  się  wymagalna  z  dniem  zapłaty  przez  Zamawiającego  całości  lub  części 
wynagrodzenia.

4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 wynosi 
10 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 1.

5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania wraz z notą obciążeniową.

6. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,  Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy.  Kara  umowna  w  tym 
przypadku nie przysługuje Wykonawcy.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) wystąpi  istotna zmiana okoliczności  powodująca,  że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa 
państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 
swoje  zobowiązania  umowne  i  pomimo  pisemnego  lub  przesłanego  drogą 
elektroniczną wezwania otrzymanego od Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji 

strona 5



umowy  zgodnie  z  jej  warunkami  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  stwierdzenia  przez 
Zamawiającego danej okoliczności,

3) opóźnienie Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy wynosi 
co najmniej 7 dni kalendarzowych,

4) w  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1)  odmawia  bez  wskazania  uzasadnionej  przyczyny  i pomimo  pisemnego  lub 
przesłanego droga elektroniczną wezwania nie przystąpił do czynności  odbioru - w 
terminie 14 dni  od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę w w/w 
wezwaniu na przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. Strony  niniejszej  umowy  oświadczają,  że  przetwarzają  dane  osobowe  zgodnie  z 
przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO”).

2. Jeżeli  w trakcie realizacji  umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, 
strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.

3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy 
i nie będą  przekazywane  do  dalszego  przetwarzania  bez  zgody  drugiej  strony, 
z zastrzeżeniem ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa.

4. Integralną częścią umowy jest  klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej 
umowy.

§ 9
 

W związku z  realizacją  zamówienia dla  projektu współfinansowanego ze  środków UE w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
dotycząca  realizacji  projektu  grantowego  „Cyfrowa  Gmina”,  umowa  o  powierzenie 
grantu o numerze 5093/3/2022, Wykonawca: 
1) oświadcza, że udziela Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie i kontrolę realizacji  
projektów  finansowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  szczególności  Urzędowi 
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Marszałkowskiemu  w Katowicach  prawa  wglądu  we  wszystkie  dokumenty  związane  z 
zakresem umowy, w tym dokumentów finansowych objętych przedmiotową umową, przez 
cały okres ich przechowywania; 
2) oświadcza, że ww. dokumenty będą przechowywane przez: ……………….. pod adresem 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
3) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z przedmiotową umową 
przez  okres  dwóch  lat  od  dnia  31  grudnia  roku  następnego  po  złożeniu  do  Komisji  
Europejskiej  zestawienia  wydatków,  w  którym  ujęto  ostateczne  wydatki  dotyczące 
zakończonego  Projektu,  który  jest  przedmiotem  umowy.  Zamawiający  poinformuje 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia tego okresu. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego 
dotyczącego  wydatków  rozliczonych  w  Projekcie  albo na należycie  uzasadniony  wniosek 
Komisji Europejskiej, o czym Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie. Wykonawca 
przechowuje  dokumentację  związaną  z  realizacją  przedmiotowej  umowy  w  oryginałach 
albo ich uwierzytelnionych  odpisach lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w 
tym  jako  elektroniczne  wersje  dokumentów  oryginalnych  lub  dokumenty  istniejące 
wyłącznie  w  wersji  elektronicznej,  w  sposób  zapewniający  jej dostępność,  poufność  i 
bezpieczeństwo. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zmianie terminu przechowywania 
w formie pisemnej. Zmiana terminu przechowywania nie wymaga aneksu do umowy; 
4) w  przypadku  zmiany  miejsca  przechowywania  dokumentów  oraz  w  przypadku 
zawieszenia  lub zaprzestania  działalności  przed  terminami,  o  których  mowa  w  pkt  3, 
zobowiązuje  się  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  o  miejscu  przechowywania 
dokumentów związanych z przedmiotową umową w terminie miesiąca przed zmianą tego 
miejsca.

§ 10

1. Strony  ustalają,  że  Wykonawca  będzie  wykonywać  cały  zakres  zamówienia  siłami 
własnymi  bez  udziału  Podwykonawców.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany 
umowy  w  zakresie  udziału  podwykonawców  przy  realizacji  niniejszej  umowy 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i wymaga zawarcia aneksu 
do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W  przypadku  wykonywania  zamówienia  z  udziałem  podwykonawców  §  5  otrzyma 
brzmienie:
1. Strony  ustalają,  że  Wykonawca  będzie  wykonywać  za  pomocą  podwykonawcy 

następujące  części  zamówienia:.......................................................,  natomiast 
pozostały  zakres  będzie  wykonywać  siłami  własnymi.  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość  zmiany  Podwykonawcy  oraz zakresu  podwykonawstwa  na  uzasadniony 
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wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i wymaga zawarcia aneksu do umowy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Realizacja  części  umowy  przez  podwykonawcę  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za 
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

3. Zamawiający  nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  zobowiązania  Wykonawcy  wobec 
Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje czynności w sposób wadliwy, niezgodny z umową i przepisami.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

§ 11
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  wady  przedmiotu  umowy 
zmniejszające jego wartość ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z jego 
przeznaczenia (gwarancja).
2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne 
dokumentacji  objętej umową.

3.  Termin  rękojmi,  gwarancji  wynosi  90  dni  od  podpisania  protokłu  odbioru  przedmiotu 
umowy.

4. W okresie gwarancji  lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych 
wad przedmiotu umowy w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia lub jeżeli  z  przyczyn 
niezależnych   od Wykonawcy nie jest to możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 12
Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, 
gdy nie dojdą do porozumienia, spory te rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną w 
formie pisemnej  pod rygorem nieważności,  jedynie  na  podstawie  okoliczności,  o  których 
mowa w niniejszej umowie oraz w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
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ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”   .    

§ 14

Integralną częścią umowy są:
1) oferta Wykonawcy,
2) Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
3) klauzula informacyjna RODO.   

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, ma zastosowanie Kodeks Cywilny.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony 
umowy.

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik  nr 3 do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z zawarciem umowy

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej:  
RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 
MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,;

2. Na  podstawie  obowiązujących  przepisów  administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony 
danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących 
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z przetwarzaniem 
danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną: 
Marcin Pilch, adres e-mail: marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.  
1 lit. b RODO), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO), np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. 

4.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji  umowy oraz po jej 
zakończeniu przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane 
osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  bądź  stosownych  umów 
zawartych  z Administratorem  lub  innych  instrumentów  prawnych  przetwarzają  dane 
osobowe.

7. Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do 
państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami 
prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:

 prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) 

strona 10

mailto:marcin.pilch@aviso.pl
mailto:ug@miedzno.pl


 prawo  do  żądania  sprostowania  danych  osobowych  –  w  przypadku,  gdy  dane  są 
nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO)

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do 
tych danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. 
b, d, e RODO, tj.      

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania 
danych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

- do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych 

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

d)  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  (art.  18  RODO),  jednakże  z 
wyłączeniem przypadków wskazanych  w art.  18  ust.  2  RODO,  m.in.  prawo to  nie 
będzie  przysługiwało  w takim  zakresie  w  jakim  przetwarzanie  danych  osobowych 
będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

 W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone,  np.  ze względu na 
wymogi prawne m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. 

9. Przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorującego 
przestrzeganie  przepisów ochrony danych osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony 
Danych  Osobowych  z siedzibą  00-193  Warszawa,  ul.  Stawki  2,  w  przypadku  gdy 
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) .

10. Administrator  nie  przewiduje  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym 
profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych. 
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