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Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR 37/SOLSKA/2019
zawarta w dniu

2019 r. w Lublinie pomiędzy:

Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku , pod numerem KRS: 0000146301 reprezentowanym przez:
Sylwestra Aftykę - Przewodniczącego Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………… reprezentowanym przez:
…………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/37/2019, prowadzonego w oparciu o
przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt.
„Wykładanie pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk”,
wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, została zawarta umowa następującej treści:

1.
2.

3.

4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zbudowaniu 40 kryjówek dla
gniewoszy plamistych na wybranych stanowiskach na terenie Puszczy Solskiej.
Usługa będzie polegać na: zbudowaniu 40 kryjówek dla gniewosza plamistego poprzez
ułożenie pniaków korzeniowych/konarów, udostępnionych nieodpłatnie przez właściwe
Nadleśnictwa, na wskazanych stanowiskach tego gatunku stwierdzonych podczas
inwentaryzacji w latach 2017-2018.
Wykorzystane do budowy kryjówek pniaki będą pochodzić tylko z terenu nadleśnictwa, na
terenie którego zaplanowano budowę kryjówek. Miejsce ich pozyskania przez
Wykonawcę zostanie uzgodnione z właściwym terenowo Nadleśnictwem. Wykonawca
przewiezie pniaki z wyznaczonych przez nadleśnictwa miejsc na teren lokalizacji
kryjówek. Zamawiający nie przewiduje konieczności karczowania pniaków – będą one
pochodziły z miejsc, z których kiedyś zostały pozyskane podczas prac leśnych.
Każda kryjówka będzie składać się z ok. 5 sztuk pniaków korzeniowych; po konsultacji z
Zamawiającym w niektórych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie kłód drewnianych
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5.

6.

celem zastąpienia części pniaków lub uzupełnienia konstrukcji w obrębie danej kryjówki.
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien dysponować odpowiednim
sprzętem do transportu i ułożenia pniaków korzeniowych w terenie.Wykonawca winien
realizować zadanie w ścisłej współpracy z właściwymi terenowymi Nadleśnictwami
(posiadając stosowne zezwolenie na wjazd) oraz przedstawicielem Zamawiającego, który
będzie pełnił nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.
Szczegółowy zakres umowy określa zapytanie ofertowe oraz oferta wykonawcy,
stanowiące załączniki nr 1 i 2 do umowy.
§2
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Lokalizację poszczególnych kryjówek zaplanowano na terenie następujących
Nadleśnictw:
a) Nadleśnictwo Gościeradów – 3 kryjówki.
b) Nadleśnictwo Janów Lubelski – 3 kryjówki.
c) Nadleśnictwo Biłgoraj – 3 kryjówki.
d) Nadleśnictwo Zwierzyniec – 8 kryjówek.
e) Nadleśnictwo Józefów – 14 kryjówek.
f) Nadleśnictwo Narol – 14 kryjówek.
*łączna liczba ww. kryjówek przekracza 40 szt. Ostateczna liczba zbudowanych kryjówek
nie przekroczy 40 szt. Ostateczny wybór lokalizacji kryjówek ze względu na rzadkość
występowania oraz konieczność ochrony gatunku, zostanie określony i wskazany przez
Zamawiającego we współpracy z PGL LP po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
2. Zamawiający oświadcza, że uzgodni z właściwymi Nadleśnictwami dokładną
lokalizację kryjówek.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Prowadzenia prac w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w obszar
na którym rozkładane będą kryjówki.
b) Przestrzeganie przepisów obowiązujących na obszarach prowadzonych prac.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu umowy, w tym
niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji.
1.

1.
2.

3.

§4
WYNAGRODZENIE
Wartość brutto umowy wynosi ………………zł (słownie:…………….) w tym należny
podatek VAT. Cena za zbudowanie jednej kryjówki:……………………………….zl brutto.
Wartość brutto umowy zawiera w sobie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i
zgodnego z obowiązującym prawem wykonania przedmiotu umowy, w tym uwzględnia
koszty związane np. z dojazdem na teren Nadleśnictw i przetransportowania pniaków
korzeniowych/konarów/ kłód drewnianych na teren lokalizacji kryjówek, a także wszelkie
inne koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za tyle kryjówek, ile faktycznie zostanie
zbudowanych zgodnie z treścią umowy. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
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1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób
trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiór zrealizowanych prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru, który będzie
wskazywał lokalizacje zbudowanych kryjówek, ich liczbę oraz będzie wskazywał, czy
kryjówki zostały prawidłowo zbudowane. Protokół zostanie podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku odmowy dokonania odbioru prac, w szczególności z powodu wad
zbudowanych kryjówek/ ich nieprawidłowej lokalizacji, Zamawiający przekaże
Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń i wyznaczeniem terminu
na ich usunięcie.
Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy będzie stanowił podstawę
wystawienia faktury.
§6
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji umowy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
W przypadku niewystawienia faktury, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej,
Zamawiający nałoży karę wystawiając notę obciążeniową.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie wykonał zadania w terminie 10 dni od
upływu terminu określonego w § 2,
2) Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie
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2.

3.

realizuje umowy zgodnie z warunkami w niej opisanymi lub zaniedbuje zobowiązania
umowne.
Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści
oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy:
1) Zmiana terminu wykonania umowy w szczególności z powodu:
a) podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w takim terminie, że
Wykonawca na realizację zamówienia będzie miał mniej niż 30 dni, przesunięcie
terminu nastąpi o tyle dni, by wykonawca miał 30 dni na realizację umowy.
b) opóźnień w otrzymaniu pozwoleń na wjazd na tereny nadleśnictwa/nadleśnictw,
gdy otrzymanie pozwolenia nastąpi później niż w terminie 7 dni od złożenia
wniosku o pozwolenie, przesunięcie terminu realizacji nastąpi o nie mniej niż tyle
dni, ile później niż po 7 dniach wydano pozwolenia, lub o okres dłuższy, o ile jest
niezbędny z przyczyn w szczególności technicznych/technologicznych lub
organizacyjnych,
c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania usługi z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
f) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia usługi będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
Przesunięcie terminu z przyczyn opisanych w lit. c-f nastąpi o nie mniej niż tyle dni, ile
później niż po 7 dniach wydano pozwolenia, lub o okres dłuższy, o ile jest niezbędny
z przyczyn w szczególności technicznych/technologicznych lub organizacyjnych.
g) warunki pogodowe, które np. spowodują że grunt będzie zbyt grząski, co
uniemożliwi wjazd na teren lokalizacji kryjówek lub na teren, z którego mają być
pozyskane pniaki korzeniowe/konary/kłody. Przesunięcie terminu nastąpi o okres
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie ustalonego w
Umowie terminu zakończenia prac, lub o okres dłuższy, o ile jest niezbędny z
przyczyn w szczególności technicznych/technologicznych lub organizacyjnych,
h) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. brak pniaków korzeniowych
/konarów/ kłód o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie ustalonego w Umowie terminu zakończenia prac, lub o okres dłuższy,
o ile jest niezbędny z przyczyn w szczególności technicznych/technologicznych
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lub organizacyjnych
2) Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z
zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w
życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
3) Zmiana umowy może nastąpić na uzasadniony wniosek jednej ze stron.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do realizacji umowy:
1) Zamawiający – ………………………………
2) Wykonawca – ………………………………
Osoby wymienione w ust. 1 powyżej są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów rozliczeniowych, podpisania
protokołu końcowego odbioru prac oraz podejmowania innych niezbędnych działań
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy.
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 powyżej nie powoduje konieczności zmiany Umowy i
następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony.
Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja
umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy
w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, ewentualne spory będą
rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

§11
Dane osobowe
1. Klauzula informacyjna dla Wykonawcy (tylko osoby fizycznej):
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) W zakresie odnoszącym się do realizacji umowy, której przedmiotem jest: “ Wykładanie
pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk”,
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301;
2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się pod adresem pawel.szewczyk@lto.org.pl, adres korespondencyjny:
LTO ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
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dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest:
„Wykładanie pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk”,
jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu realizacji obowiązków
Zamawiającego, np. co do przechowywania dokumentacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą
uczestniczyły w realizacji umowy, której przedmiotem jest: „Wykładanie pniaków w
celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk”; do Pani/Pana danych
mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów
Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty;
wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w
stosunku do powierzonych im danych osobowych;
5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres trwania umowy oraz
okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz
Beneficjenta Projektu;
6) Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy - ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy;
7) Posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych ;
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ;
W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem
pawel.szewczyk@lto.org.pl.
8) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
9) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO;
10) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Zamawiającego (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) (dalej: pracownicy
Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i
aneksów do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy
do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron
wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię
nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników
Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy,
współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy.
Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących
Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy)
niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu do przetwarzania wyłącznie w
związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w
związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i
służbowy adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu
w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta
realizacją zawieranych umów.
4. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych
osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych
elektronicznych i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (RODO) oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony
danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy
W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis:
Podpis:

Paweł Szewczyk

Sylwester
Aftyka
Przewodniczący Zarządu Lubelskiego
Towarzystwa Ornitologicznego
Data:

Skarbnik Lubelskiego Towarzystwa Ornitologiczn

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Data:
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Podpis:

Data:

Załącznik nr 2
dot. umowy: 37/SOLSKA/2019 nr z dnia ___________ r.
Pan
_________________________
[nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy pod nazwą „Wykładanie pniaków w celu
zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk” wchodzącego w zakres projektu „Czynnej
ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00,
zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, działając na podstawie § 9 ust. 2 w/w Umowy informuje, że:
1/ Wykonawca[………………..] udostępnił Zamawiającemu - Lubelskiemu Towarzystwu
Ornitologicznemu (LTO) z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin do przetwarzania Pana dane osobowe jako
pracownika/zleceniodawcy/podwykonawcy wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w Umowy,
współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków
Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy.
3/ Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia obowiązek informacyjny zgodnie z art.
14 RODO, gdyż przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej ogólnej klauzuli
informacyjnej.
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Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli
informacyjnej wraz z potwierdzeniem, że zapoznał się Pan z jej treścią.
Ogólna klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. administratorem danych osobowych jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (LTO) z siedzibą w
Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234
Lublin; wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301;
2. dane do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: LTO ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234
Lublin, tel 663 502 134, email pawel.szewczyk@lto.org.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych
jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach realizacji
przedmiotu zawartej Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z
realizacją Umowy.
4. kategorie danych osobowych: dane kontaktowe pracowników Wykonawcy, tj. imię i nazwisko,
stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres e – mail;
5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji
umowy pod nazwą „Wykładanie pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40
stanowisk”; do Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora,
członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT
Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty, podmioty
finansujące i kontrolujące Projekt; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do
zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji,
rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących LTO oraz
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności
na rzecz Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych
danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres;
7. obowiązek podania danych osobowych jest konieczny z uwagi na prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez Administratora polegające na ustaleniu osób odpowiedzialnych za zawarcie,
wykonanie i nadzór nad wykonaniem umowy pod nazwą „Budowa i remont przepustów oraz budowa
oczek wodnych”;
8. decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
stosownie do art. 22 RODO;
9. dane osobowe zostały przekazane przez [nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawcę umowy na:
„Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz
budowa oczek wodnych”,
10. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG).
11. posiada Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
12. nie przysługuje Panu:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Podpisy Zarządu LTO

