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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Wzór umowy 

PR.IV.KK.2621.7.2023 

 

UMOWA nr ……… 

Zawarta w dniu …………………….. r. w Lublinie pomiędzy:  

Województwem Lubelskim 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45,  

zwanym dalej Nabywcą -  

Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin, REGON: 060271146, NIP: 

7123077883 

zwanym dalej Odbiorcą, 

reprezentowanymi przez: 

Pana Marka Neckiera – Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w 

Lublinie 

zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie regulaminowym dla zamówień, których 

wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. 

zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa wykonania fotografii na potrzeby promocji działań 

wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2023 

roku. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany będzie wykonać 15 sesji 

fotograficznych (dalej: sesja fotograficzna): 10 sesji standardowych oraz 5 sesji z 

lotu ptaka (zdjęcia i panoramy lotnicze) za pomocą przykładowego urządzenia typu 

dron lub zdalnie sterowany helikopter – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

(dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (dalej: Przedmiot Umowy).  
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres zadań określonych w OPZ w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. 

§ 2 

1. Na pojedynczą sesję fotograficzną składać się będzie wykonanie zdjęć obiektów 

(ujęcia z zewnątrz i ujęcia wnętrz), miejsc, osób lub różnego rodzaju wydarzeń 

(m.in. spotkania informacyjne, konferencje, podpisanie kluczowych umów o 

dofinasowanie projektów), w zależności od listy przesłanej przez Zamawiającego. 

Tematyką sesji fotograficznych będą zarówno obiekty (m.in. hale produkcyjne, 

przedsiębiorstwa usługowe) wraz z korzystającymi z nich osobami.  

2. Wykonawca na potrzeby każdej z sesji fotograficznej wykona minimum 30 fotografii, 

spośród których Zamawiający wybierze 10 fotografii do każdej z sesji. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany do dnia 15 grudnia 2023 roku (realizacja sesji 

fotograficznej do końca listopada, rozliczenie zamówienia do 15 grudnia 2023 roku) 

w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy 

rozpocznie się w dniu przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pierwszej listy 

sesji fotograficznej do zrealizowania.  

4. Począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego, co miesiąc, Zamawiający będzie 

przekazywać Wykonawcy listę sesji fotograficznej do zrealizowania w danym 

miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia przekazanej Wykonawcy listy sesji 

na dany miesiąc, o nie więcej niż 1 dodatkową sesję fotograficzną. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o konieczności uzupełnienia listy nie później niż 3 dni przed 

planowaną sesją fotograficzną.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzekazania Wykonawcy listy sesji do 

zrealizowania  w niektórych miesiącach rozliczeniowych.  

7. W przypadku sesji fotograficznej różnego rodzaju wydarzeń (m.in. konferencje, 

spotkania informacyjne), Wykonawca zostanie poinformowany o ich terminie co 

najmniej na 10 dni przed planowanym wydarzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sesji fotograficznej zgodnie z 

przekazaną na dany miesiąc listą w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca. W 

przypadku sesji ze spotkań, wydarzeń, konferencji, podpisywania umów o 

dofinansowanie, fotografie zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 3 dni od 

dnia danego wydarzenia (w tym nie mniej niż 3 zdjęcia w dniu wydarzenia w celu 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w mediach 

społecznościowych Zamawiającego).  

9. Wykonawca zobowiązuje się zastosować efekt miniatury na zdjęciach projektów 

wskazanych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca po wykonaniu zdjęć w danym miesiącu zobowiązany jest do 

zarchiwizowania i przekazania ich do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 

5 dni od daty zakończenia prac w danym miesiącu. Wykonawca przekaże gotowe 
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fotografie na nośniku optycznym, tj. na płycie DVD. Wszystkie zdjęcia powinny 

zostać zapisane w formacie *.tiff oraz *.jpg w rozdzielczości minimum 5000 x 3333 

pikseli (minimum 300 dpi) a także w wersji dostosowanej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (zdjęcie wraz z naniesionym na nie opisem przekazanym 

przez Zamawiającego – wybrane przez Zamawiającego 3 zdjęcia z każdej sesji 

fotograficznej), która będzie możliwa do opublikowania na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

11. W terminie 10 dni od daty przekazania przez Wykonawcę zdjęć z sesji 

fotograficznych w danym miesiącu, zostanie sporządzony protokół odbioru 

Przedmiotu Umowy, podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, dotyczący 

zgodności wykonania zdjęć z sesji fotograficznych z Umową. Wzór protokołu odbioru 

stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji 

Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji 

dotyczących postępów i sposobu wykonywania powierzonych zadań określonych w 

OPZ. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą w czasie realizacji Umowy, w tym m.in. do 

przekazywania listy sesji fotograficznych do zrealizowania w danym miesiącu, do 

kontrolowania przebiegu prac, dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy oraz 

podpisywania protokołów odbioru  Zamawiający wyznacza: 

a) ………………………… e- mail: ………………. tel:……………………… 

b) …………………….........e- mail: ………………. tel:……………………… 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są: 

a) ………………………… e- mail: ………………. tel:……………………… 

b) ………………………… e- mail: ………………. tel:……………………… 

4. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana przez pisemne 

oświadczenie złożone drugiej Stronie. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie ……………………………… zł brutto 

(słownie: …….……………………………………………………….), tj. ………………………….. zł netto 

(słownie: ……………………………………) wraz z podatkiem VAT w kwocie …………………….. 

(słownie: …………………………….). Powyższą kwotę stanowi iloczyn ilości wykonanych 

sesji fotograficznych oraz wysokości wynagrodzenia za wykonanie jednej sesji. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie 1 (jednej) sesji fotograficznej wynosi:  

a) w przypadku sesji standardowej: …………… zł netto / …………… zł brutto, 

b) w przypadku sesji z lotu ptaka: …………….. zł netto / ……………. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego 

częściami, po przekazaniu zdjęć z sesji fotograficznych zrealizowanych w danym 
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miesiącu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku. 

4. Wynagrodzenie miesięczne odpowiadać będzie sumie wartości łącznej liczby sesji 

fotograficznych wykonanych w danym miesiącu określonych w ust. 2. Łączna wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nie może 

przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

5. Za każdy miesiąc realizacji Umowy Wykonawca wystawi osobną fakturę/rachunek 

(dotyczy wyłącznie miesięcy, w których wykonano przynajmniej jedną sesję 

fotograficzną). 

6. Faktury/rachunki, obejmujące wynagrodzenie z tytułu prawidłowego zrealizowania 

poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy, będą przez 

Wykonawcę wystawiane na następujące dane:  

- podmiot wskazany jako nabywca usługi: 

Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45; 

- podmiot wskazany jako odbiorca usługi: 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 

9a, 20-704 Lublin, NIP: 712-30-77-883. 

7. Faktura /rachunek mogą zostać wystawione wyłącznie po wykonaniu i przekazaniu 

Zamawiającemu sesji fotograficznych, których dotyczy dana płatność oraz po 

sporządzeniu i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o 

którym mowa w § 2 ust. 11. W razie wcześniejszego wystawienia faktury/rachunku 

Zamawiający dokona zwrotu faktury /rachunku bez księgowania, zaś termin 

płatności wynagrodzenia objętego tym dokumentem nie rozpoczyna biegu. 

8. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Faktura/rachunek wystawiona/-y niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie 

zostanie przyjęta/-y przez Zamawiającego, a tym samym nie powstanie obowiązek 

zapłaty kwoty z niej wynikającej.  

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych, praw do wizerunku 

oraz innych praw osób trzecich, których prawo zostało naruszone przy realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, z chwilą ich przekazania, nieograniczoną w zakresie 

czasowym i terytorialnym całość majątkowych praw autorskich i pokrewnych do 

wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako 

„utwory”), na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 wraz z prawem do 
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rozporządzania materiałami i udzielaniem zezwolenia na ich wykonywanie, bez 

żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.  

3. Autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na wszystkich znanych w chwili 

zawarcia Umowy polach eksploatacji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie dla siebie 

wybranym;  

d) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu 

danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i 

bezprzewodowe;  

e) wykorzystywanie przez Zamawiającego do realizacji jego zadań ustawowych 

oraz zadań zleconych, bądź wykonywanych w związku ze współpracą z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, w tym także w ramach współpracy 

międzynarodowej.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca, z chwilą przekazania utworu, 

przenosi również na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania zależnych 

praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz 

wprowadzania innych zmian lub modyfikacji utworu i nie będzie domagał się z tego 

tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

5. W ramach wynagrodzenia, z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na 

Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utrwalono utwory 

wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do 

utworów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie będą wykonywały ich w stosunku do 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca w szczególności zapewnia uzyskanie wszystkich zgód koniecznych do 

korzystania z utworów, w tym w szczególności zgód na wykorzystanie wizerunku.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych 

autorskich praw majątkowych do Utworów.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas 

nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca.  
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10. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 

w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania Umowy, 

jakichkolwiek praw osób trzecich.  

11. Wykonawca zapewnia, że utwory przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy 

nie będą naruszały jakichkolwiek przepisów prawa ani praw osób trzecich, co w 

szczególności oznacza, iż czynienie z tych utworów użytku w zakresie określonym w 

niniejszym paragrafie nie naruszy żadnych praw osób trzecich.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z 

utworami przekazanymi Zamawiającemu na podstawie Umowy i zobowiązuje się do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich. W szczególności Wykonawca:  

a) w zakresie dopuszczonym prawem podejmie obronę Zamawiającego w 

przypadku zgłoszenia przeciwko niemu uzasadnionego roszczenia z tytułu 

naruszenia przez utwory dostarczone na podstawie Umowy, praw osób 

trzecich.  

b) wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego pokryje 

odszkodowania, które  

w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od 

Zamawiającego prawomocnym wyrokiem. Jeżeli powyższe roszczenia są 

prawdopodobne, Wykonawca może dodatkowo zaoferować nieodpłatnie 

modyfikację utworu lub zastąpić utwór wolnym od wad. 

§ 6 

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w 

tym też wskazanych w ust. 7 i 8, Zamawiający uprawniony jest do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości stanowiącej 20% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust.1 Umowy. 

2. Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym za przekroczenie któregokolwiek 

z terminów określonych w § 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 

1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. niezgodnie z OPZ, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone w protokole uchybienie. 

4. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wszelkie 

należności z tytułu kar umownych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

zapłaty w wyznaczonym terminie.  

5. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie na rzecz Zamawiającego nie wyłącza prawa 

Zamawiającego do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 
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6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1 Umowy. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy również na zasadach wynikających z 

przepisów prawa, poprzez złożenie Wykonawcy stosownego oświadczenia woli. 

Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni 

od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.  

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku jeżeli wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

9. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem zawartym w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu w terminie 

określonym w porozumieniu oraz nie nalicza się kar umownych, a Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie odpowiadające prawidłowo zrealizowanemu zakresowi 

Przedmiotu Umowy. 

10. W razie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia ponad odpowiadające 

prawidłowo zrealizowanemu zakresowi Przedmiotu Umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, związanych  

z utrwalaniem, wykorzystaniem i rozpowszechnianiem wizerunków osób, 

utrwalonych na fotografiach powstałych w wykonaniu Umowy (i na żądanie 

Zamawiającego dostarczy ww. dokumenty).  

2. W przypadku gdy Wykonawca wykona zdjęcia projektu z korzystającymi z niego 

osobami, co do których pojawią się wątpliwości interpretacyjne dotyczące ochrony 

wizerunku tychże osób, Wykonawca oświadcza, że uzyska od osób fotografowanych 

zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie ich wizerunku (i na żądanie 

Zamawiającego dostarczy ww. dokumenty). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, powstałe 

w wyniku uchybienia obowiązkowi, określonemu w ust. 1 i ust. 2 i zobowiązuje się 

do ich zaspokojenia na następujących zasadach: 

a) w zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę 

Zamawiającego w przypadku zgłoszenia przeciwko niemu roszczeń, z tytułu 

nieuprawnionego utrwalenia, wykorzystania lub rozpowszechniania 

wizerunków osób przedstawionych na fotografiach; 

b) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego pokryje 

odszkodowania lub zadośćuczynienia, które w związku z powyższymi 
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roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Zamawiającego 

prawomocnym wyrokiem. 

4. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

§ 8 

1. Administrator (Zamawiający) powierza, a Podmiot przetwarzający (Wykonawca) 

podejmuje się przetwarzania danych osobowych, do których dostęp Podmiot 

przetwarzający uzyska w związku z realizacją Umowy.  

2. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, iż:  

a) są mu znane wszelkie obowiązki nałożone przez przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz RODO, na podmiot przetwarzający dane osobowe 

powierzone mu do przetwarzania przez Administratora, a w szczególności 

treść art. 28 RODO,  

b) dysponuje odpowiednimi środkami oraz stosuje je, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,  

c) przygotował i wdrożył stosowne polityki ochrony danych osobowych wymagane 

od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

z postanowieniami ustawy  

o ochronie danych osobowych oraz RODO,  

d) zapewnia gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków 

technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa 

osób, których przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy dane dotyczą.  

3. Podmiot przetwarzający jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie w 

rozumieniu art.28 RODO.  

4. Podmiot przetwarzający nie decyduje o celach i środkach przetwarzania 

powierzonych danych osobowych.  

5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać następujące dane osobowe wyłącznie w 

celu związanym z realizacją niniejszej Umowy: 

a) rodzaj danych osobowych powierzonych do przetwarzania przewidzianym w 

niniejszej Umowie tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

wizerunek;  

b) kategoria osób, których dane dotyczą tj. osoby będące uczestnikami projektu 

dofinasowanego  

z Funduszy Europejskich.  

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Podmiot przetwarzający przestrzega zasad 

wskazanych w niniejszej Umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w 

RODO.  

7. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi 

prawidłowe przetwarzanie danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w 
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przepisach ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, a także podejmie środki 

zabezpieczające powierzone dane przed rozpoczęciem przetwarzania danych 

osobowych zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.  

8. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań 

prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w szczególności 

wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do zapewnienia przetwarzania 

danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z przepisami prawa 

polskiego.  

9. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 

Podmiotu przetwarzającego posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych związanych z realizacją niniejszej umowy. Upoważnienie wygasa 

z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania 

upoważnienia.  

10. Administrator umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania i odwoływania 

pracownikom Podmiotu przetwarzającego imiennych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Podmiot przetwarzający w swojej 

siedzibie.  

11. Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z wymaganiami art. 

30 ust. 2 RODO i pisemnie poinformuje o tym Administratora.  

12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu 

do przetwarzania przez Administratora danych oraz do nie przekazywania ich 

osobom niezaangażowanym w realizację niniejszej Umowy.  

13. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

14. W szczególności Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania 

oraz dostępne informacje zapewni pomoc Administratorowi w wywiązaniu się z 

obowiązków określonych w RODO, w tym pomoże Administratorowi wywiązać się z 

obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw oraz obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

15. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności 

wszelkich informacji oraz danych osobowych, jak również sposobu ich 

zabezpieczania, powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub 

uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą Umową, także 

po wygaśnięciu niniejszej Umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do 

których Administrator ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji, które stanowią 

informacje publiczną lub które zostały opublikowane przez Administratora.  
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16. Podmiot przetwarzający zobowiąże swoich pracowników i będzie od nich wymagał 

bezwzględnego zachowania wszelkich informacji oraz danych osobowych, a także 

sposobu ich zabezpieczania w poufności, zarówno w trakcie obowiązywania 

niniejszej Umowy, jak również po jej wygaśnięciu.  

17. Administrator uprawniony jest do żądania od Podmiotu przetwarzającego wyjaśnień 

dotyczących:  

a) stosowanych przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym 

stosowanych środków sprzętowych i programowych,  

b) przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

18. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania 

Administratora o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy 

danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach 

związanych z niniejszą Umową, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, urzędy publiczne, policję lub sądy.  

19. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.  

20. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia środków 

zabezpieczających dane osobowe.  

21. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO):  

a) umożliwienia Administratorowi dokonania audytu w miejscach, w których są 

przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania niniejszej 

Umowy, w terminie ustalonym przez Strony nie później jednak niż 5 dni 

kalendarzowych od dnia powiadomienia Podmiotu przetwarzającego przez 

Administratora o zamiarze przeprowadzenia audytu, w celu sprawdzenia 

prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych,  

b) w przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym 

naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z ustawy 

o ochronie danych osobowych, RODO lub niniejszej Umowie, Podmiot 

przetwarzający umożliwi Administratorowi dokonanie niezapowiedzianego 

audytu,  

c) zastosowania się do zaleceń poaudytowych Administratora, dotyczących 

poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich 

przetwarzania.  

22. Podmiot przetwarzający w przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub 

zakończenia realizacji niniejszej umowy trwale zniszczy wszystkie powierzone mu do 

przetwarzania dane osobowe na podstawie Umowy i ich kopie.  
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23. Na każde wezwanie Administratora, niezależnie od zastosowania ust. 1, Podmiot 

przetwarzający zobowiązuje się zniszczyć wskazaną cześć przekazanych danych w 

terminie 5 dni od dnia wezwania oraz przedstawić Oświadczenie potwierdzające ich 

zniszczenie.  

24. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i 

innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za 

własne działanie i zaniechanie.  

25. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

26. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile 

są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej Umowy w 

zakresie: 

1) terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku: 

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania 

Umowy lub podczas jej realizacji; 

b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

2) spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów 

administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego; 

3) w przypadku, gdy na należyte wykonanie Umowy wpływają okoliczności 

związane z COVID-19, zmian umowy dokonuje się w trybie art. 15r ust. 4 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.  

z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). 

4) Przez siłę wyższą Strony będą rozumieć dowolną nieprzewidywalną, 

wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą Stron, które 

uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków, 

które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie 

można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą 

starannością. 

5) O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane 

niezwłocznie się powiadomić. 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

2. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy pod 

rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności 

całej Umowy, a postanowienie nieważne zastępowane jest przez Strony nowym, a w 

jego braku stosuje się zasady wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. 

5. Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

6. Przedmiot Umowy sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie 

dla Lubelskiego 2021-2027. 

7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Protokół odbioru, 

4) Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku, 

5) Wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


