
Projekt "Razem możemy więcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego: Wzór umowy

„Dotyczy  zapytania  ofertowego, którego  przedmiotem  jest  wykonanie  usługi  polegającej
na  zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu  dwudniowego  wyjazdowego  treningu  kompetencji
wychowawczo  -  opiekuńczych  dla  uczestników  projektu  "Razem  możemy  więcej"
realizowanego przez  Gminę Widawa /  Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Widawie",
w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020”

WZÓR  UMOWY  Nr ...../2017

zawarta  w  dniu   ..........   pomiędzy  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Widawie,

ul.  Rynek  Kościuszki  10,  98-170  Widawa,  reprezentowanym  przez  Panią  Agnieszkę  Leopolską  –

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią  Beatę Żbik – Księgową Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  zwaną/ym

dalej WYKONAWCĄ.

W ramach realizacji programu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowanego przez Gminę

Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-

2020, zawiera się umowę następującej treści:

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
dwudniowego wyjazdowego treningu kompetencji wychowawczo - opiekuńczych dla uczestników
projektu  "Razem  możemy  więcej":  32  osób,  rodziców  wraz  z  dziećmi,  w  tym  osób
z niepełnosprawnością  psychiczną  i  fizyczną,  korzystających  ze  świadczeń pomocy społecznej,
zagrożonych  wykluczeniem społecznym.  Liczba  uczestników może  ulec  zmianie,  nie  wyniesie
więcej niż 32 osoby. (lista uczestników stanowi załącznik nr 1 do umowy)
2. Zamawiający zleca wykonanie usługi w terminie 5-6 sierpnia 2017 r. zgodnie z ofertą złożoną
przez ...................................................... w dniu .................... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
3.  Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  uprawnienia,  odpowiednie  kwalifikacje  i  warunki
do  należytego  wykonania  zamówienia.  Zapewnia  kadrę  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje
do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2.
Obowiązki Wykonawcy:

1. Przedstawienie  do  akceptacji  Zamawiającego  szczegółowego  programu  dotyczącego
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realizacji  przedmiotu  zamówienia  obejmującego  m.in.  termin  i  miejsce  odbywania
treningu,  w  rozbiciu  na  dni,  godziny  oraz  realizowaną  tematykę.  Każdorazowa  zmiana
programu wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu.

2. Przeprowadzenie  usługi  zgodnie  z  przedłożonym  i  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego programem, o którym mowa w pkt 1. 

3. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry prowadzącej trening: psycholog i trener rodziny.
4. Natychmiastowe  informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  przypadkach

usprawiedliwionej nieobecności prowadzącego trening oraz zapewnienie zastępstwa innej
osoby o takich samych kwalifikacjach.

5. Zapewnienie  uczestnikom  zakwaterowania  oraz  wyżywienia  zgodnie  z  przedstawionym
w zapytaniu ofertowym. 

6. Prowadzenie dokumentacji (m.in. listy obecności na zajęciach, dzienniki zajęć, listy odbioru
certyfikatów o  ukończeniu  treningu  oraz  zaświadczeń  o  uczestnictwie  w  treningu)  oraz
zapewnienie  wglądu  do  dokumentów  i  możliwość  koordynowania  szkolenia  przez
Zamawiającego.

7. Wystawienie i doręczenie uczestnikom treningu drugiego dnia pobytu na treningu po jego
zakończeniu  certyfikatów  oraz  zaświadczeń,  odpowiednio  oznakowanych  zgodnie
z  wytycznymi  dotyczącymi  oznaczania  projektów  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

8. Przekazanie  Zamawiającemu  w  ciągu  10  dni  kalendarzowych  po  zakończeniu  treningu
pełnej dokumentacji obejmującej: 
a)  oryginały dzienników zajęć z podziałem na grupy (z  uwzględnieniem tematów zajęć,
wraz z wymiarem czasowym) 
b) oryginały list obecności,
c)  oryginały list  potwierdzających odbiór  zaświadczeń o uczestnictwie  w treningu przez
uczestników szkolenia,
d) oryginały list potwierdzających odbiór certyfikatów o ukończeniu szkolenia przez jego
uczestników,
e)  kserokopie  zaświadczeń  i  certyfikatów  potwierdzających  uczestnictwo  w  szkoleniu
potwierdzonych „Za zgodność z oryginałem”,
f) podpisany protokół odbioru, (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2)
g) lista osób potwierdzająca skorzystanie z noclegu, transportu, wyżywienia (z podpisami
uczestników), 
h) inne dokumenty związane z realizacją treningu, o które zwróci się Zamawiający,

9. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zdarzeń i okoliczności, które mogłyby
spowodować opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

10. Zapewnienie obsługi organizacyjnej (wskazanie osoby do kontaktu).

§ 3.
1.Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędne  umiejętności,  wiedzę,  środki  i  doświadczenie

do  wykonania  usługi  o  której  mowa  w  §  1  i  zobowiązuje  się  ją  wykonać  z  najwyższą
starannością  oraz  obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami  prawa,  zgodnie z  przedłożoną
ofertą. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do:
1) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy,
2) udzielenia  każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego  pełnej  informacji  na  temat  stanu

realizacji umowy, 
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3.  Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zadań będących przedmiotem umowy osobie
trzeciej (nie dotyczy podwykonawstwa). 

4. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w ust 3, Zamawiający może odstąpić
od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej
w § 8 ust 1.     

§ 4.
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  udostępnienia  Wykonawcy  informacji  niezbędnych

do należytego wykonania niniejszej umowy.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w każdym czasie realizacji usługi

w zakresie jej zgodności z przedłożoną ofertą. 
3. Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  przechowywania  wszystkich  oryginalnych

dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31.03.2022 roku. 

§ 5.
1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upoważnia się:

1) ze strony Zamawiającego: Anna Korcewicz, 
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………

2. Zmiana osób, o których mowa w ust 1, nastąpi poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie
stanowi zmiany treści niniejszej umowy.  

§ 6.
1. Za  realizację  przedmiotu  umowy  Strony  ustalają  maksymalne  wynagrodzenie  ogółem

w  wysokości  …………… PLN  brutto (słownie:  ………………………)  zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

2. Strony ustalają cenę za 1 uczestnika zgodnie z ofertą Wykonawcy…..........................… zł brutto
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie ustalone w oparciu o cenę za jednego
uczestnika  przemnożoną  przez  liczbę  uczestników  (dotyczy  uczestników  treningu).  Cena
przedstawiona w ofercie nie może ulec zmianie.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 zostanie wypłacone po zakończeniu treningu.  
4. Zamawiający zobowiązuje  się  do  zapłaty wynagrodzenia,  przelewem na  rachunek bankowy

Wykonawcy  wskazany  na  fakturze,  w  terminie  do  14  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej  faktury VAT, po protokolarnym stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu
umowy.  ( Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy).
Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

5. Dane do faktury -  wystawiana na podmiot:
 Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

                                        ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa

                                                NIP Gminy: 831-156-93-44

§ 7.
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  realizować  umowę  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  

z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  szczególności  odpowiada  za  jakość  i  terminowość
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje umowę
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jak za własne działania i zaniechania. 
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  umowy przez  wykwalifikowaną  kadrę,

co gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
4. W  przypadku  nienależytego  realizowania  przedmiotu  umowy  przez  którąkolwiek  z  osób

prowadzących  trening,  na  wniosek  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  zobowiązany
do  zapewnienia  innej  osoby,  która  będzie  spełniać  wymagania  określone  przez
Zamawiającego.      

5. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  kosztów  wynikających  bezpośrednio  lub
pośrednio  z  wymiany  osób,  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia.       

§ 8.
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub części, z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości
umowy brutto, odpowiednio całości lub części.    

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 
3. W  każdym  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków

wynikających z treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub odstąpienia od umowy
przez  Wykonawcę,  będzie  on  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10%
wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 6 ust 1.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o  zaistnieniu  tych  okoliczności.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy  do  momentu  otrzymania
od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodów. 

5. W przypadku, gdy na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,  Zamawiający  poniesie  szkodę,  w  szczególności  nastąpi  utrata  środków
pochodzących  z  Unii  Europejskiej,  Zamawiający  ma  prawo  domagać  się  odszkodowania
na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

6. Odpowiedzialność  Stron  z  tytułu  nienależytego  wykonania  lub  niewykonania  umowy
wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie
można  było  zapobiec  przy  zachowaniu  nawet  najwyższej  staranności,  a  w  szczególności
okoliczności wskazane w ust. 7.

7. Termin „siła wyższa” oznacza akt terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne
podobne,  nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą  którejkolwiek ze Stron i  którym żadna
ze stron nie mogła zapobiec.                   

§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego dane osobowe,

tj.  imię i  nazwisko,  adres  uczestnika szkolenia,  wyłącznie w celu prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 912 ze zm.) i wydanych na jej  podstawie aktów
wykonawczych, a w szczególności spełnić wymagania zawarte w art.  36-39 i  art.  39 a ww.
ustawy.  
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3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podpisania  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych uczestników projektu oraz jej przestrzegania. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezterminowego  zachowania  w  poufności  wszelkich
informacji, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania umowy. 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niewykorzystywania  informacji,  z  którymi  zapoznał  się
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do celów innych niż realizacja niniejszej umowy. 

6. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego, że Wykonawca postępuje niezgodnie z treścią
niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  przywrócenia  stanu
zgodności. 

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o  każdym
incydencie dotyczącym przekazanych przez Zamawiającego dokumentów. 

8. Zamawiający  nie  odpowiada  za  szkody  spowodowane  działalnością  pracowników
Wykonawcy.               

§ 10.
1. W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,

ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz  innych  aktów  prawnych
właściwych dla przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych
poniżej warunkach
a) zmiana terminu umowy - w przypadku : 
 niedotrzymania  pierwotnego  terminu  realizacji  umowy  wynika  z  napotkania  przez

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych
od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa,
niepokoje społeczne, działania militarne itp.). 

 w przypadku braku możliwości uczestnictwa w treningu wyjazdowym z powodu choroby
lub zgonu uczestnika. 

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg
realizacji  zamówienia,  termin  wykonania  umowy może ulec  przesunięciu  o  czas  niezbędny
do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

b) zmiana terminu płatności - w przypadku: 

           - ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych

           - brak podpisanego protokołu odbioru usługi

d) zmiana wynagrodzenia: 

           - zmiana urzędowej stawki podatku VAT 

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich  zmian,  ani  nie  może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania

3. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej,  pod  rygorem
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nieważności.

§ 11.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 12.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  powiadomienia  Zamawiającego  w  terminie  3  dni

roboczych  o  każdej  zmianie  adresu,  nazwy  i  siedziby  firmy  oraz  wszelkich  zmianach
związanych  z  jego  statusem  prawnym.  Zamawiający  zastrzega  sobie,  że  pisma  kierowane
do  Wykonawcy  na  ostatni  znany  mu  adres  uważa  się  za  skutecznie  doręczone  z  dniem
powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją
o nieskuteczności doręczenia

4. Integralną  część  umowy  stanowi  zapytanie  ofertowe  w  tym  szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia, oferta wykonawcy oraz program realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust 1
niniejszej umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego.        

5. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy do podpisa-
nia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami. 

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

Zamawiający Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Wzoru umowy

LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDOWEGO TRENINGU KOMPETENCJI
WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH 

1. .......................
2. .......................
3. .......................
4. .......................
5. .......................
6. .......................
7. .......................
8. .......................
9. .......................
10. .......................
11. .......................
12. .......................
13. .......................
14. .......................
15. .......................
16. .......................
17. .......................
18. .......................
19. .......................
20. .......................
21. .......................
22. .......................
23. .......................
24. .......................
25. .......................
26. .......................
27. .......................
28. .......................
29. .......................
30. .......................
31. .......................
32. .......................
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Załącznik nr 2 do Wzoru umowy

Protokół zdawczo - odbiorczy

Sporządzony w dniu....................................................................................................................
w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr.................................................................................
z dnia ………………. w ramach projektu pt. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" realizowanego przez
Gminę Widawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie" współfinansowany ze środków
Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

Wykonawca:  ……………………………………………………………

Przedmiot  umowy:  ………………………………………….

Wykonawca przeprowadził wyjazdowy trening kompetencji wychowawczo - opiekuńczych            

a Zamawiający:

1.  przyjął  go  bez  zastrzeżeń  stwierdzając,  że  zadanie  zostało   przeprowadzone  zgodnie  
z zawartą umową oraz przekazano kompletną dokumentację o której mowa w § 2. 

2.  zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy:

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

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

Wykonawca  w  terminie  do………………  uzupełni  i  poprawi  wykonaną  pracę  zgodnie

z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w niniejszym protokole.

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

     Przedstawiciel Zamawiającego                                                             Wykonawca
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Załącznik nr 3 do wzoru umowy 

W ramach realizacji  programu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowanego przez

Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ

na lata 2014-2020, zawiera się umowę następującej treści:

WZÓR   Umowa nr 1

powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników 

zawarta w dniu ……….................................…. r. w Widawie, 

pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z siedzibą w Widawie, ul. Rynek Kościuszki

10, 98-170 Widawa, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Leopolską – Kierownika Gminnego

Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Panią  Beatę  Żbik –  Księgową  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej, zwanym dalej POWIERZAJĄCYM,

a  ..................................................................................................................................................,

reprezentowanym  przez  .......................................................................................,  zwanym  dalej

PRZETWARZAJĄCYM.

§ 1

Dla  potrzeb  niniejszej  Umowy,  o  ile  z  treści  i  celu  umowy nie  wynika  inaczej,  przyjmuje  się
następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:
1. „umowa” – niniejsza umowa;
2. „ustawa” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 922 z późniejszymi zmianami);
3. „rozporządzenie” – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 29

kwietnia  2004 r.  w sprawie dokumentacji  przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i systemy
informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2004 r.  Nr  100,  poz.
1024);

4. „dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy;
5. „przetwarzanie danych osobowych” – oznacza wszelkie  operacje  w rozumieniu art.  7 pkt 2

ustawy i wykonywane przez Przetwarzającego na powierzonych danych osobowych;
6. „Program”  -  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020

współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.
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§ 2 

1. Powierzający  powierza  przetwarzającemu  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników
wyjazdowego treningu opiekuńczo - wychowawczego, uczestników projektu: „Razem możemy
więcej”,  realizowanego  przez  przetwarzającego  na  wyjeździe.  Dane  te  będą  przetwarzane
wyłącznie w celu przewidzianym w Umowie Usługi i w sposób zgodny z niniejszą umową. 

2. Administratorem  zbioru  danych  osobowych  uczestników  projektu  realizowanego  w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  jest  Zarząd  Województwa
Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020” pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020. 

3. Przetwarzający  w  ramach  realizacji  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  może
wykonywać  tylko  takie  operacje  na  danych,  które  są  niezbędne  do  należytego  wykonania
przedmiotu Umowy Usługi

§ 3

1. Przetwarzający  oświadcza,  iż  zna  przepisy  ustawy  i  rozporządzenia  i  zobowiązuje  się
do przetwarzania  danych zgodnie  z  tymi  przepisami.  W szczególności  do obowiązków tych
należy  stworzenie  i  stosowanie  przy  przetwarzaniu  danych  odpowiednich  procedur
i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa.

2. Powierzający upoważnia Przetwarzającego do wydawania osobom biorącym udział w realizacji
w/w  szkoleń  imiennych  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych.  Przetwarzający
ograniczy  dostęp  do  danych  osobowych  wyłącznie  do  osób  posiadających  imienne
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzający  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  przekazania  Powierzającemu  kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem wystawionych upoważnień, wskazanych w ust. 2.

4. Imienne upoważnienie,  o którym mowa powyżej, jest  ważne do dnia rozliczenia wykonania
w/w szkoleń. 

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

6. Przetwarzający  jest  zobowiązany  do  przechowywania/archiwizacji  –  w  swojej  siedzibie
wydanych pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ich ewidencji
łącznie  z  dokumentacją  związaną  z  realizacją  wsparcia  przez  okres  dwóch  lat  od  dnia  31
grudnia  roku  następującego  po  złożeniu  do  Komisji  Europejskiej  zestawienia  wydatków,
w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu oraz udostępniania tych
dokumentów  do wglądu  pracownikom  Powierzającego  oraz  innym  osobom  uprawnionym
do kontroli projektu, w ramach którego realizowana jest umowa.

7. Zakres  danych osobowych powierzonych do przetwarzania obejmuje:  imię i  nazwisko,  datę
urodzenia, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania lub pobytu. 

8. Dane  powierzone  Przetwarzającemu  mogą  być  przez  niego  wykorzystane  jedynie  w  celu
realizacji przedmiotu umowy.

9. Przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego o:
 wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym

użyciu,
 wszelkich  czynnościach  z  własnym udziałem w sprawach  dotyczących  ochrony danych

osobowych  prowadzonych  w  szczególności  przed  Generalnym  Inspektorem  Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
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10. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu -Beneficjentowi realizującemu
projekt  –  Gmina  Widawa  /  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Widawie,  ul.  Rynek
Kościuszki  10,  98-170  Widawa ,  Instytucji  Pośredniczącej  -  Wojewódzki  Urząd  Pracy
w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa
Łódzkiego, Al. Piłsudzkiego 8, 90-051 Łódź, Ministrowi Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa, Depertament  Wdrażania EFS, na każde ich żądanie, informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego informowania o każdym
przypadku  naruszenia  przez  niego  i  jego  współpracowników  obowiązków  dotyczących
ochrony danych osobowych.

11. Przetwarzający umożliwi Powierzającemu, Instytucji  Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej
lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone
dane  osobowe,  dokonanie  kontroli  zgodności  z  ustawą  i rozporządzeniem,  oraz  z  niniejszą
umową  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych;  zawiadomienie  o  zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej
5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

12. W  przypadku  powzięcia  przez  Powierzającego,  Instytucję  Pośredniczącą  lub  Instytucję
Zarządzającą  wiadomości  o  rażącym  naruszeniu  przez  Przetwarzającego  zobowiązań
wynikających z ustawy i rozporządzenia, Przetwarzający umożliwi Powierzającemu, Instytucji
Pośredniczącej,  Instytucji  Zarządzającej  lub podmiotom przez nie  upoważnionym dokonanie
niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 10.

13. Kontrolerzy Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów
przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 wstępu,  w  godzinach  pracy  Przetwarzającego,  za  okazaniem  imiennego  upoważnienia,

do  pomieszczenia,  w  którym  jest  zlokalizowany  zbiór  powierzonych  do przetwarzania
danych  osobowych,  oraz  pomieszczenia,  w  którym  są  przetwarzane  powierzone  dane
osobowe  poza  zbiorem  danych  osobowych,  i  przeprowadzenia  niezbędnych  badań  lub
innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych
z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową;

 żądania  złożenia  pisemnych  lub  ustnych  wyjaśnień  oraz  wzywanie  i  przesłuchiwanie
pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

 wglądu  do  wszelkich  dokumentów  i  wszelkich  danych  mających  bezpośredni  związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

 przeprowadzania  oględzin  urządzeń,  nośników oraz  systemu informatycznego  służącego
do przetwarzania danych osobowych.

14. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku
przeprowadzonych przez Powierzającego, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub
przez  podmioty przez nie  upoważnione albo przez  inne  instytucje  upoważnione do kontroli
na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

1. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy

dla siedziby Powierzającego.
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4. Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy Usługi.

§ 5

1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

PRZETWARZAJĄCY: POWIERZAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych:

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE nr …........................

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem ……………………… r., na podstawie art. 37 w zw. z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), upoważniam:

Panią/Pana…...........................................................................................................................................................................………………

do  przetwarzania  danych  osobowych  celu  i  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  umowy,  której
przedmiotem  jest  „Wykonanie  usługi  polegającej  na  zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu
dwudniowego wyjazdowego treningu kompetencji wychowawczo - opiekuńczych dla uczestników
projektu "Razem możemy więcej" realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie".  

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż przez czas obowiązywania
Umowy  nr .………………. z dnia………………

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w ……………………..……………….

Upoważnienie otrzymałem:

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

        (miejscowość, data, podpis)

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

Podpis osoby reprezentującej podmiot, który został do tego przez 

Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania 

upoważnień
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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, z

późn. zm i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 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
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Załącznik nr 2 do umowy powierzenia danych osobowych:

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA  nr …............

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem ……………………… r., na podstawie art. 37 w zw. z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  922),  odwołuję  upoważnienie
nr …............., wydane w dniu...................................  , dla:

Pani/Pana…...........................................................................................................................................................................………………

/imię i nazwisko/

do  przetwarzania  danych  osobowych  celu  i  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  Umowy
nr....................,  z  dnia  .....................  której  przedmiotem jest  „Wykonanie  usługi  polegającej  na
zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu  dwudniowego  wyjazdowego  treningu  kompetencji
wychowawczo - opiekuńczych dla uczestników projektu "Razem możemy więcej" realizowanego
przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie", 

…........................................................................................................Podpis

osoby reprezentującej podmiot, który został do tego przez Beneficjenta

umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień
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Załącznik nr 3 do umowy powierzenia danych osobowych:

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA

Dane  uczestników  projektu projektu  "Razem  możemy  więcej"  realizowanego  przez  Gminę
Widawa  /  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Widawie",  powierzonych
do  przetwarzania......................................................................................,  w  celu  i  zakresie
niezbędnym do  realizacji  umowy nr  .............................,  z  dnia  ..........................................  której
przedmiotem  jest:  Wykonanie  usługi  polegającej  na  zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu
dwudniowego wyjazdowego treningu kompetencji wychowawczo - opiekuńczych dla uczestników
w/w projektu.

1 Nazwiska i imiona uczestników, 

2 Data urodzenia, 

3 Adres zamieszkania lub pobytu, 

4 Numer ewidencyjny PESEL, 

5 Seria i numer dowodu osobistego. 



Projekt "Razem możemy więcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020

Załącznik nr 4 do umowy powierzenia danych osobowych:

Wzór listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” W ZAKRESIE

NIEZBĘDNYM DO PRZEPROWADZENIA WYJAZDOWEGO TRENINGU

KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Lp. Nazwisko i imię Data nadania
upoważnienia/nr

upoważnienia

Data odebrania
upoważnienia/nr

upoważnienia

Zakres
upoważnienia

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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