Załącznik nr 1 do SIWZ
Umowa …………../2019/…..
zawarta w dniu ………………..2019r. w Nysie pomiędzy:
Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP: 7532414579, odbiorca: Dzienny Dom Pobytu w Nysie
ul. Bohaterów Warszawy 28, 48-300 Nysa reprezentowanym przez kierownika Panią Joannę Wiech zwaną
w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
1. ……………………………………………………………………….,
2. ……………………………………………………………………….,
Reprezentowanym/mi przez
:…………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części
umowy Wykonawcą, uprawnionym do wykonywania prac objętych niniejszą umową na podstawie
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu ……………………………2019 r. oferty złożonej przez
Wykonawcę w dniu ……………………………2019 r.

o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego polegających na
przygotowywaniu i dowożeniu posiłków z produktów własnych dla świadczeniobiorców Dziennego Domu
Pobytu w Nysie .

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i warunki, w tym wyposażone lokale (pomieszczenia),
niezbędne do świadczenia usług zbiorowego żywienia, polegających na przygotowywaniu, porcjowaniu i
dostarczaniu posiłków.

3.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących:
warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy
przechowywaniu, przygotowywaniu i transporcie żywności, warunków sanitarno epidemiologicznych
stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia, przepisów dotyczących
obowiązujących norm żywienia oraz do zestawiania racji pokarmowej zgodnie z normami żywienia –
wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia oraz Sanepidu.

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 3 w tym ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przygotowywania i dowożenia gorących posiłków tj. 5 dni w
tygodniu, dla osób korzystających z żywienia i do przygotowania suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i
na dni świąteczne.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do codziennego przygotowywania posiłków zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

7.

Wydawanie posiłków odbywać się będzie na podstawie przekazanych przez Zamawiającego list
świadczeniobiorców Dziennego Domu Pobytu w Nysie, po złożeniu przez świadczeniobiorcę własnoręcznego
podpisu na druku abonamentu obiadowego, po uprzednim przedstawieniu aktualnego dokumentu tożsamości.

§2
Obowiązki stron
1. Obowiązki Wykonawcy:
1)

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dowożenia posiłków obiadowych w godzinach 11:00 –
15:00 przez 5 dni w tygodniu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług w terminach
i godzinach zleconych przez Zamawiającego.

2)

O wszystkich zmianach dotyczących terminów i godzin realizacji umowy strony obowiązane są informować
się nawzajem w możliwie najszybszym terminie wraz z uzasadnieniem.

3)

Na dokonanie zmiany terminów i godzin, poza zaistnieniem szczególnych okoliczności, wymagana jest
zgoda Zamawiającego,

4)

Wykonawca zobowiązuje się do starannego świadczenia usług,

5)

Wykonawca zobowiązuje się

do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z Rozporządzeniem

Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobnych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
8.

Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi z zachowaniem tajemnicy służbowej w zakresie informacji na
temat danych osób korzystających z posiłków, w tym nie ujawniania informacji, że dana osoba jest
świadczeniobiorcą Dziennego Domu Pobytu w Nysie .

2. Obowiązki Zamawiającego:
1)

Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

2)

Zamawiający wyznaczy pracownika do nadzoru nad realizacją umowy .
§3
Terminy

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy określony w § 1 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 roku.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają, że:

1) cena jednostkowa brutto w złotych za 1 posiłek dowieziony do wskazanego miejsca na terenie miasta
i gminy Nysa w tym do Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie, ul. Baligrodzka 7 , 48-303 Nysa oraz
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie, ul. Grodkowska 26, 48-300 Nysa,
wynosi …………………………. zł (słownie: ………………………………………………);
§5
Płatności
1.

Cena określona w § 4 jest stała przez czas trwania umowy.

2.

Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie rozliczonych druków abonamentów obiadowych z podpisami osób
uprawnionych ułożonych alfabetycznie.

3.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego stanowi iloczyn ceny za jeden posiłek określonej w odpowiednim
punkcie §4 i ilości przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę posiłków w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego. Ostateczne rozliczenie danego miesiąca może być korygowane w następnych miesiącach.

4.

Wypłata należnego wynagrodzenia za poszczególne miesiące następuje na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawcę po wcześniejszym potwierdzeniu przez upoważnionych

pracowników Zamawiającego

wykonania świadczeń objętych umową, na podstawie rozliczonych druków abonamentów obiadowych z
podpisami osób uprawnionych.
5.

Faktura będzie płatna przelewem na konto ……………………………………………………………………….
w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu.

6.

Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

7.

Zamawiający zobowiązuje się do terminowego pokrywania należności Wykonawcy za świadczenie usług.
§6

1.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kontroli jakości świadczonych usług w miejscu ich wykonywania,
tj., nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc i przestawiania niezwłocznie zamawiającemu, do jego siedziby,
informacji z tych kontroli.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości świadczonych przez Wykonawcę usług
oraz ich oceny i zgodności z warunkami umowy.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podejmowania działań w przypadku spraw interwencyjnych,
zgłaszanych przez kierownictwo DDP oraz do złożenia u zamawiającego w ciągu dwóch dni pisemnej notatki
o podjętych działaniach.
§7
Kary umowne, odstąpienie od umowy.

1.

2.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli:
1)

nie wykonał zamówienia,

2)

wykonywał zamówienie nienależycie lub nieterminowo, niezgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1)

za każde wykonanie zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy – w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za dany miesiąc, w którym to zdarzenie nastąpiło,
wyliczonego stosownie do § 5 ust. 3;

2)

za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za miesiąc
poprzedzający rozwiązanie Umowy, wyliczonego stosownie do § 5 ust. 3;.

3)

Za każde niezłożenie ( na żądanie zamawiającego) oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę
w ilości określonej w ofercie Wykonawcy, w wysokości 500 zł. kary.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiającego.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez odrębnych
wezwań i powiadomienia.

5.

Wykonawcy służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku:

1)

naruszenia terminów i godzin ustalonych w zakresie dostarczania, porcjowania i wydawania posiłków;

2)

stwierdzenia

uchybień

w

zakresie

warunków

przygotowywania,

porcjowania

posiłków

przez

Zamawiającego i Sanepid;
3)

stwierdzenia naruszenia norm żywieniowych w przygotowywanych posiłkach;

4)

innych naruszeń postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.
§8
Koordynatorzy w przedmiocie umowy.

1.

2.

Strony ustalają następujących koordynatorów:
1)

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………..;

2)

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………….

zmianie koordynatorów strony każdorazowo poinformują odrębnym pismem.
§9

W związku z powierzeniem danych osobowych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia
umowy o powierzenie danych osobnych stanowiący załącznik Nr 2.

10
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
częścią

umowy

jest

załącznik

1

opis

przedmiotu

zamówienia.

Integralną

5.

Umowę niniejszą, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

nr

–

4.

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………….2019r.

Przygotowanie wydawanie posiłków dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1.
Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków oraz suchego prowiantu
na 6 i 7
dzień tygodnia i na dni świąteczne do Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie,
Baligrodzka 7 ,
48-303 Nysa oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie, ul.
Grodkowska 26, 48-300 Nysa.
1.2.
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków, oraz posiłków w formie
suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia oraz na dni świąteczne – do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego tj. miejsc zamieszkania podopiecznych DDP
Nysa, (ok. 40 osób na terenie miasta i gminy Nysa miesięcznie).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Wydawanie
Gorące dwudaniowe posiłki mają być dowożone przez pięć dni w tygodniu, natomiast
na 6
i 7 dzień tygodnia oraz dni świąteczne ma być dowożony suchy prowiant.
Posiłki wydawane będą na podstawie list podopiecznych DDP Nysa, które wraz z
drukiem abonamentu obiadowego - Wykonawca odbierze najpóźniej na jeden dzień
przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
W trakcie miesiąca nowe osoby zgłaszane będą dodatkowo (telefonicznie lub na
email) do Wykonawcy w każdy piątek do godziny 14:00.
Posiłek zostanie wydany po uprzednim przedstawieniu przez podopiecznego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wykonawca ma obowiązek dopilnować aby podopieczny DDP Nysa odbierając posiłek
potwierdził ten fakt złożeniem podpisu na druku abonamentu obiadowego.
Wykaz ilości zjedzonych posiłków będzie, co miesiąc stanowił załącznik do faktury
wystawianej przez Wykonawcę.
Szacunkowa średnia ilość posiłków w miesiącu wynosi 1500 sztuk, średnia
liczba świadczeniobiorców w miesiącu wynosi 35 osób.
Ogólna ilość posiłków oraz osób może ulec zmianie.
Wymienione w SIWZ ilości posiłków oraz osób należy traktować jako ilości
szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków i osób. Zamówienie przez Zamawiającego
mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych
roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Posiłki będą dowożone w godzinach: od 11.00 do minimum 15.00
Posiłki w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i dni świąteczne będą
wydawane w dniu poprzedzającym dzień wolny i dzień świąteczny.

11. Posiłki do Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nysie oraz do miejsc zamieszkania podopiecznych, w tym rodzin, dostarczane
będą w zbiorczych opakowaniach termoizolacyjnych np. termosach i szczelnych
pojemnikach, własnym transportem Wykonawcy, spełniającym wymagania sanitarne.
12. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyłożenie przywiezionego posiłku do naczyń
przygotowanych przez podopiecznych. Dopuszcza się dostarczanie posiłków dla
podopiecznych w naczyniach jednorazowych.
13. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić posiłki , o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
14. Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w zakresie
wydawania posiłków.
Posiłki
15.
16.
17.

18.
19.

Gorący posiłek ma być dwudaniowy.
Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
muszą być zróżnicowane, zawierające białko zwierzęce, sporządzane z
pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.
Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych
i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia
(Dz.U.2019.1252t.j. z dnia 05.07.2019r.) oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
Posiłki powinny być zróżnicowane w cyklu dziesięciodniowym (każdy dzień cyklu
powinien zawierać inny posiłek).
Gorący posiłek winien składać się : zupy i drugiego dania. Waga gotowych do
konsumpcji potraw nie może być mniejsza niż:
zupa – min. 450 ml. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym,
drugie danie – ziemniaki, kasza, makaron, ryż – minimum 250 gram, mięso,
ryby –minimum
120 gram, surówka lub warzywa gotowane –min. 100 gram,
dania mączne (pierogi, naleśniki, knedle itp.) –minimum 400 gram.
Drugie danie przynajmniej 3 x w tygodniu powinno być mięsne (np. sztuka mięsa,
udziec kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz itp.). Dwa razy w tygodniu
zamiast mięsa zamawiający dopuszcza inny produkt np.: ryba, pierogi, naleśniki,
knedle).
Suchy prowiant winien składać się z: chleba min. 300 gram), kiełbasy, szynki,
konserwy mięsnej lub rybnej, pasztetów itp. Cena suchego prowiantu na 1 dzień nie
może być mniejsza niż 60 % ceny jednostkowej gorącego dwudaniowego posiłku.
Wykonawca nie może zaniżać ustalonej wagi posiłków. Stwierdzone
uchybienia w tym zakresie skutkować będą zastosowaniem kar umownych,
łącznie z odstąpieniem od umowy.

20.
21.

Wykonawca zobowiązany jest do podawania do publicznej wiadomości bieżącego
jadłospisu standardowego, poprzez jego wywieszanie w miejscu wydawania posiłków.
Posiłki mają być przygotowane z zachowaniem wszelkich norm sanitarnoepidemiologicznych Pomieszczenie kuchni musi spełniać wymogi Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących
przepisów kulinarnych. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek.
Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzane
z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

Lokal
Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w których
przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu,
idealną czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków.
Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia
postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.
Rozliczenie
Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki.
Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na
podstawie ilości faktycznie wydanych posiłków przemnożonej przez ich ceny
jednostkowe.

Załącznik Nr 2
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zwana dalej „Umową”,

zawarta w dniu ------------------------- pomiędzy:
Dziennym Domem Pobytu zwany w dalszej części umowy ,, Administratorem danych ” reprezentowanym
przez : Kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie – Joannę Wiech
oraz
-----------------------------------------------------------, zwanym dalej ,, Podmiotem przetwarzającym, reprezentowanym
przez: ----------------------------------zwanymi łącznie „ Stronami ”

Mając na uwadze, iż Strony łączy Umowa z dnia ------------- r. przedmiotem, której jest ustalenie zasad współpracy
zwana dalej „Umową główną ”, w trakcie wykonywania, której przetwarzane są dane osobowe, Strony zgodnie
postanowiły, co następuje:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art.28 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( zwanego w dalszej części ,, Rozporządzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osób kierowanych przez
Administratora danych.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej w zakresie:
1)

imię i nazwisko

2)
3)
4)

adres zamieszkania

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów
informatycznych.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
których mowa w art.32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
nakazują przechowywanie danych osobowych. Jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o usunięciu
powierzonych mu danych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych
w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
Administratorowi danych w ciągu 24h.

§4
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art.28 ust.3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane
przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają
postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z
minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnia obowiązków określonych w art.28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora
danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust.1 umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązywanie się
ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. 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.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postępowaniu w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzaniem 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 organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora danych.

§7
Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie
Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§8
Rozwiązanie umowy
1. Administrator danych jest upoważniony do rozwiązania niniejszej umowy z miesięcznym okresem
wypowiedzenia bez podania przyczyn, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu w którym oświadczenie to zostało złożone.

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzający:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym
terminie.
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub niezgodny

z Rozporządzeniem.

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§9
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej(,, dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, ze w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowania będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla
Administratora danych.

………………………………………….
( data i podpis Administratora danych )

……..……………………………………..
( data i podpis Podmiotu przetwarzającego )

