
Załącznik nr 3 

 

Umowa nr …….. 

(wzór) 

zawarta w dniu (…) pomiędzy Świętokrzyską Siecią LGD, z siedzibą w: 26-021 Daleszyce, 

ul. Plac Staszica 6, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 

numerem KRS: 0000471825, NIP 6572911154;  REGON 260712466, w której imieniu 

działają:  

1. Witold Kowal – Prezes Zarządu 

2. Piotr Sadłocha – Członek Zarządu / Skarbnik, 

 

a 

 

……………………… reprezentowanym przez …………………., zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenie systemu przetwarzania danych 

osobowych wraz ze szkoleniem osób nadzorujących system ochrony danych 

osobowych i opieką prawną w terminie do 30 września 2016 r. dla niezależnych, 

gromadzących i przetwarzających dane osobowe zbierane w trakcie prowadzonej 

działalności, następujących stowarzyszeń: 

a) Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, 

b) Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg, 

c) Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie, 

d) Lokalnej Grupy Działania Nad Czarną i Pilicą, 

e) Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, 

f) Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu, 

g) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, 

h) Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski, 

i) Lokalnej Grupy Działania U Źródeł, 

j) Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry, 

k) Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska – Gryf, 

l) Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, 

m) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

2.1. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych, 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 

a) polityki bezpieczeństwa, 

b) instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, 

- dostosowanych do specyfiki wynikającej ze stosowanych procedur, liczby osób 

zatrudnionych oraz posiadanego biura każdej lokalnej grupy działania wymienionej §1 

ust. 1 niniejszej umowy. 

2.2 Audyt zbiorów danych osobowych z rejestracją w GIODO każdej lokalnej grupy 

działania wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.3 Audyt bezpieczeństwa z analizą ryzyka każdej lokalnej grupy działania wymienionej w 

§ 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.4 Przeprowadzenie 8 godz. szkolenia dla osób nadzorujących system ochrony danych 

osobowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że ww. szkolenia nie mogą być szkoleniami 



prowadzonymi on-line. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na ww. 

szkoleniu dla każdego uczestnika: 

a) materiałów szkoleniowych, 

b) zaświadczenia o odbytym szkoleniu. 

2.5 Opiekę prawną do dnia 31.12.2023 r., obejmującą w szczególności dostosowywanie 

w ciągu 1 miesiąca opracowanego i wdrożonego systemu przetwarzania danych 

osobowych do zmian przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

3 Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

a) dostarczenie Wykonawcy stosowanych procedur, uchwał ciał statutowych 

niezbędnych do opracowania i wdrożenia dokumentacji bezpieczeństwa danych 

osobowych, 

b) zapewnienie pełnej współpracy lokalnych grup działania, o których mowa w § 1 

ust.1 niniejszej umowy, przy opracowywaniu i wdrożeniu dokumentacji 

bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) rekrutacji uczestników na szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

d) podanie Wykonawcy z trzydniowym wyprzedzeniem liczby uczestników szkolenia, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

e) zapewnienia sali i poczęstunku dla wszystkich uczestników i trenera na szkoleniu, 

o którym mowa w § 1 ust. 2. 

4 Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

skonsultować osobiście wszystkie szczegóły dotyczące jego realizacji z Zamawiającym. 

5 Realizacja zamówienia w zakresie: 

a) opracowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych, 

b) audytu zbiorów danych osobowych z rejestracją w GIODO, 

c) szkolenia dla osób nadzorujących system ochrony danych osobowych, 

- nastąpi do 30 września 2016 r. 

§ 2 

1. Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości brutto: ……………….. zł (słownie zł: …………………), z czego: 

a) brutto ……………………………zł, (słownie zł: ………….…………) za 

opracowanie i wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych, 

b) brutto ………………………………zł, (słownie zł: ………………………….) za 

audyt zbiorów danych osobowych z rejestracją w GIODO, 

c) brutto …………………………….. zł (słownie zł: ……………………………) za 

audyt bezpieczeństwa z analizą ryzyka, 

d) brutto ……………………………. zł/mies. (słownie zł: ………………………) za 

szkolenie dla osób nadzorujących system ochrony danych osobowych, 

e) brutto …………………………….. zł/rok, (słownie zł: ………………………) za 

opiekę prawną do dnia 31.12.2023 r. 

2. Wynagrodzenie określone w: 

a) § 2 ust. 1 lit. a) b) c) będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury, po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia, 

b) § 2 ust. 1 lit. d) będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

począwszy od stycznia 2017 r . w siedmiu równych ratach. 

3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu zamówienia lub wskazać 

nieprawidłowości w opracowanej dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych 

w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia. 



4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zobowiązany jest usunąć je 

w terminie nieprzekraczającym 5 dni. 

5. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 

niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie lub firmie 

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zapłata za faktury, o których mowa w ust. 2, nastąpi w formie przelewu w terminie 31 

dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. 

§ 3 

Wykonawca zrzeka się autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań stworzonych 

w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, na rzecz Zamawiającego. Wykonawca 

oświadcza, że wskazane w § 2 wynagrodzenie obejmuje wszelkie jego roszczenia z tytułu 

praw autorskich. 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że Zamawiający w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy może dochodzić następujących kar umownych: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej 

brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 

ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 1. 

2. Ze zrealizowanie płatności niezgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 6, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych 

kar umownych z nieopłaconego, wystawionego rachunku. 

5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

§ 5 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający 

wyznacza (…), tel. (…), e-mail (…), 

2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca wyznacza (…), tel. (…), e-mail (…), 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w § 5 ust. 3, pisma 

dostarczone pod wskazane w niniejszej umowie adresy uważa się za doręczone. 

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony 

zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia 

porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 



§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
 


