Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji

Tytuł projektu wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej

Beneficjent Miasto Ruda Śląska
Nr umowy UDA-RPSL.11.02.01-24-006E/17-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
Program operacyjny potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształceni zawodowe uczniów
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Czas trwania projektu 1.09.2017 – 31.08.2020

Zał. nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu
UMOWA Nr ……………
zawarta w dniu ……….2018. r. pomiędzy Miastem Ruda Śląska z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 6
41-709 Ruda Śląska reprezentowanym przez Jana Lomanię - dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska,
tel. 32-248-73-80; e-mail: ckpidz@ckprsl.pl, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Ruda Śląska nr SP.0772-672.2018 z 26.07.2018 r. zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiot umowy jest zamówieniem publicznym udzielonym po przeprowadzeniu procedury
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm).

2.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników
projektu Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji
wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie
Śląskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski

Fundusz

Społeczny)

dla

osi

priorytetowej:

XI.

Wzmocnienie

potencjału

edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – ZIT.– zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy.
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3.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, o której mowa w ust. 2.

4.

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu, zawierającym m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania
Wykonawcy oraz że są wprowadzone do niniejszej umowy.

5.

Oferta oraz ogłoszenie o zamówieniu stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.

Przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla 30 osób, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w sposób umożliwiający uczestnikom nabycie umiejętności do zdania
teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników kursu zmniejszenie do 5 osób
(bez zmiany ceny za jedną osobę) w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. W takim przypadku cena ogólna będzie mnożnikiem ilości
osób i ceny za osobę przedstawionej w formularzu oferty.

2.

Zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do …… dni od dnia zawarcia umowy. Za termin
zakończenia realizacji rozumie się datę wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu.

3.

Przeprowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Biurem
Projektu Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć;
harmonogram ten musi być dostosowany do zajęć szkolnych uczestników oraz uwag
Zamawiającego; wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego.

4.

Prowadzenia zajęć teoretycznych na terenie miasta Ruda Śląska lub w miastach w odległości
nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, w salach dydaktycznych przystosowanych
do

prowadzenia

tego

rodzaju

zajęć,

posiadających

niezbędny

sprzęt

i wyposażenie

zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach - w dni wolne od nauki
szkolnej w godzinach między 08.00-16.00 (dopuszcza się także godziny wcześniejsze o ile nie
kolidują z zajęciami nauki szkolnej).
5.

Prowadzenia zajęć praktycznych realizowanych na placu manewrowym na terenie Rudy Śląskiej

6.

Umożliwienie przeprowadzenia dla uczestników kursu badań lekarskich wymaganych przy
ubieganiu się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Uczestnicy kursu wykonują badania
na własny koszt. Kopię dokumentacji potwierdzającej wykonanie badań lekarskich Wykonawca
przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia.

7.

Ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
w trakcie

szkolenia,

oraz

udokumentowania

Zamawiającemu

ubezpieczenia

(w

razie

zaistniałego wypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego
o zdarzeniu i sporządzenia dokumentacji powypadkowej);
8.

Prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.

Zapewnienia każdemu uczestnikowi materiałów dydaktycznych, które z chwilą przekazania
uczestnikom staną się ich własnością.
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10. Dostarczenia Zamawiającemu imiennej listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych
przez uczestników.
11. Realizacji szkolenia przez wykładowców i instruktorów, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, spełniające
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016
r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).
12. Dokumentowania obecności uczestników na zajęciach ich podpisami na listach obecności.
13. Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się któregokolwiek uczestnika
na kurs, przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mają
wpływ na realizację programu kursu i umowy.
14. Poinformowania uczestników kursu, iż jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
15. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkolenia, w szczególności dziennika zajęć i list
obecności na formularzach, których wzór określi Zamawiający, oraz pozostałej dokumentacji
wymaganej zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju kursu.
16. Oznakowania pomieszczeń (sal), w których jest realizowany projekt oraz dokumentacji
szkolenia (listy obecności, materiały dydaktyczne i listy potwierdzające ich odbiór przez
uczestników, harmonogram kursu, zaświadczenia, dziennik zajęć) zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL
na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFS.
17. Zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych dla uczestników.
18. Przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli kurs, zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, oraz dodatkowego zaświadczenia/certyfikatu informującego o uczestnictwie
w kursie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, oznakowanego zgodnie z wytycznymi. Zaświadczenie ma zawierać imię i nazwisko
uczestnika, pełną nazwę szkolenia, termin realizacji i wymiar godzin.
§3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
1.

Przeprowadzenia

kontroli

zajęć

oraz

ich

rejestracji

(filmowanie,

nagranie

audio,

fotografowanie).
2.

Przeprowadzenia

własnych

ankiet

oceniających

zajęcia,

w

tym

ewaluacyjnych

i monitoringowych.
3.

Wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę bezpośrednio w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.

4.

Odmowy wypłaty całości lub części wynagrodzenia w przypadku nienależytego, niepełnego
lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami § 6
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ust. 2 pkt. 1) umowy, lub w przypadku uprzedniego wezwania Wykonawcy do poprawy sposobu
wykonywania umowy, które okazało się bezskuteczne.
5.

Żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
§4

1.

Całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi …………………………………… PLN (słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………) i będzie pokryte
ze środków

otrzymanych

przez

Zamawiającego

na

realizację

projektu

„Absolwent

z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”.
2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa wyłącznie
w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

3.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi za przeszkolenie uczestników kursu na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę faktury.

4.

Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014-2020.

5.

Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1)

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT) – zmiana zarówno ceny
jednostkowej, jak i całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

2)

zmniejszenia liczby uczestników – zmiana całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, bez
zmiany ceny jednostkowej.
§5

1.

Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na wskazany przez Wykonawcę

rachunek bankowy

w ciągu 30 dni od otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego i stwierdzeniu
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2.

W przypadkach szczególnych, tj. otrzymaniu przez Zamawiającego kolejnych transz środków
finansowych na realizację projektu z opóźnieniem nie pozwalającym na zapłatę wynagrodzenia
w terminie wskazanym w ust. 1, termin ten może być odpowiednio wydłużony.

3.

Podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez
Zamawiającego

protokół

odbioru

końcowego

usługi,

potwierdzający

przekazanie

Zamawiającemu dokumentacji związanej ze zrealizowanym kursem, w szczególności:
1)

kopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy
kategorii B, wystawionych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

2)

wzoru przekazanego uczestnikom dodatkowego zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu
szkolenia oznakowanego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach RPO WSL 2014 - 2020 i uwagami Zamawiającego;

3)

listy (wykazu) uczestników, którzy ukończyli szkolenie wraz z potwierdzeniem odbioru w/w
zaświadczeń, podpisanej przez uczestników;
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4)

list obecności z każdego dnia szkolenia z podpisami własnoręcznymi uczestników;

5)

kopii

kart

przeprowadzonych

zajęć teoretycznych i

praktycznych,

zawierających

informacje o tematyce, terminach zajęć każdego kursanta wraz z liczbą godzin i jego
podpisem potwierdzającym obecność;
6)

protokołów (wyników) z egzaminu wewnętrznego (teoretycznego i praktycznego)
kursantów;

7)

polisy ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w trakcie szkolenia;

8)

listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, podpisanej przez uczestników;

9)

ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników;

10) wypełnionego dziennika zajęć.
Powyższe dokumenty winny być ze sobą spójne.
4.

Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie
do 10 dni od zakończenia kursu. Wszelkie kopie dokumentów przekazywane przez Wykonawcę
powinny być stwierdzone za zgodność z oryginałem przez jego uprawnionego przedstawiciela.
§6

1.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy,

b)

za opóźnienie w wykonaniu umowy zgodnie z zadeklarowanym terminem realizacji,
w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,

c)

za

opóźnienie

rozpoczęcia

realizacji

umowy

w

stosunku

do

przedłożonego

i zaakceptowanego harmonogramu, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku opóźnienia w terminie
rozpoczęcia realizacji zamówienia przekraczającego 10 dni kalendarzowych w stosunku
do przedłożonego zaakceptowanego harmonogramu, Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokości o której mowa w ust. 2. pkt.1. lit. a);
d)

za wykonywanie umowy bez zadeklarowanych osób z wykształceniem pedagogicznym
w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek
z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia 5 takich przypadków, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
i naliczenia kary umownej w wysokości o której mowa w ust. 2. pkt.1. lit. a);

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy)
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W razie nieterminowej zapłaty kar umownych stronom umowy przysługuje prawo doliczenia
do tych kar odsetek ustawowych.
§7
W przypadku gdyby Wykonawca wykonywał umowę przy udziale podwykonawców, odpowiada
on za ich działanie jak za własne. Wykonawca ma obowiązek uregulowania wszystkich płatności
wobec podwykonawców we własnym zakresie.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie przez siebie wskazanym, w przypadku,
gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub będzie ją realizował
z opóźnieniem dającym podstawę do uznania, że przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany
w terminie. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia.
4. Prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia (rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym) w przypadku, gdy:
1) Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie wykonywać działalność lub Usługę.
2) Wykonawca w sposób istotny naruszy postanowienia umowy, w szczególności § 2.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie
„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.

2)

do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
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2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1)

znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

2)

zapewni

wystarczające

gwarancje

wdrożenia

odpowiednich

środków

technicznych

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3)

w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ 10

1.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) Zamawiający
przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska:
1) ADMINISTRATOR

DANYCH

OSOBOWYCH

-

Administratorem

danych

osobowych

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Prezydent Miasta Ruda Śląska,
z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
którego

reprezentuje

dyrektor

Centrum

Kształcenia

Praktycznego

i Doskonalenia

Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska tel. 32-248-73-80; email: ckpidz@ckprsl.pl, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Ruda Śląska nr SP.0772-672.2018 z 26.07.2018 r. .
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją
zadań własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa,
w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy
o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Ruda Śląska
uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto Ruda Śląska obowiązków określonych tymi
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przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, określonego przepisami
prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne
w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań
na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki,
w których zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych
przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie.
4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa.
5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres pięciu lat począwszy od
dnia zakończenia okresu realizacji projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem –
program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” przy czym Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 może przedłużyć
ten termin na dalszy czas.
6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH –
Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę
osoba ma prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę.
7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych
konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba
zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania.
8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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9) INFORMACJA

O

WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI

PODANIA

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -

DANYCH

ORAZ

Podanie przez Wykonawcę

swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym,
wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których
podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie
istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie
istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych
osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych
będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.
10) ZAUTOMATYZOWANE

PODEJMOWANIE

DECYZJI,

PROFILOWANIE

-

Administrator

informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
2.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w związku z realizacją niniejszej umowy.

3.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz inne
właściwe przepisy.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

…………………………………………
WYKONAWCA

…………………………………………
ZAMAWIAJĄCY
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