Załącznik nr 4 Wzór umowy
UMOWA NR 39/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, REGON: 430525669, 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:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/39/2019, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania
pt. „Monitoring stanowisk gniewosza”, wchodzącego w zakres projektu „Czynnej
ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-000179/16-00, 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, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy,
polegający na: monitoringu wybranych stanowisk gniewosza plamistego w Puszczy
Solskiej. Monitoring obejmie te stanowiska, na których wcześniej przeprowadzono
zabiegi czynnej ochrony poprzez rozłożenie pniaków korzeniowych oraz doświetlenie
stanowisk poprzez usunięcie roślinności niepożądanej, zacieniającej stanowiska.

2.

Gatunek oraz miejsce jego występowania, którego dotyczą działania: Gniewosz
plamisty Coronella austriaca, występujący w: obszarach Natura 2000 Uroczyska
Puszczy Solskiej, Uroczyska Lasów Janowskich, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,
Parku Krajobrazowy Lasy Janowskie.

3.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy– Opis
Przedmiotu Zamówienia.

4.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą, treścią
Zapytania a także zgodnie z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
§2
Termin realizacji
Od dnia zawarcia umowy do 30 maja 2020 roku.
Terminy prowadzenia prac terenowych: kontrole terenowe wskazanych stanowisk należy
wykonywać najwcześniej od 1 kwietnia do 30 października, w okresie aktywności

1.
2.

1

3.

gniewosza plamistego (uwzględniając panujące warunki atmosferyczne), przy czym w
pierwszym roku monitoringu – od podpisania umowy.
Po wykonaniu wszystkich kontroli, w terminie do 2 miesięcy, należy opracować raport z
prac terenowych.
§3
Ekspert, prawa i obowiązki Stron

1. Prace objęte umową wykonywać będzie co najmniej jedna osoba wskazana w ofercie,
w dokumencie pt. „Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia”.

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego
oraz po spełnieniu przez nową osobę warunków dotyczących doświadczenia i/lub
kwalifikacji opisanych w zapytaniu ofertowym, w takim samym stopniu, jak osoba
wskazana w ofercie. W przypadku skierowania nowej osoby do realizacji umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego, lub niespełniającej warunków tak jak osoba
wskazana w ofercie, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od umowy z winy
Wykonawcy i naliczenie kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania postępów prac w sposób opisany w OPZ.
Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępów prac, w szczególności poprzez
żądanie od Wykonawcy, nie częściej niż raz w tygodniu (w okresie trwania prac
terenowych) dokumentacji potwierdzającej wykonywanie prac terenowych. W
przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków przez Wykonawcę i braku
dokumentacji postępów prac, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania
naruszeń i w sytuacji braku poprawy ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia
kary z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.

§4
Odbiór przedmiotu umowy
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się po zakończeniu sezonu badawczego w 2020
r. Odbiór będzie dotyczył raportu z prac, który należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający dokona odbioru, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania
raportu.
Potwierdzeniem odbioru będzie protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń
przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi podstawę do wystawienia faktury
VAT/rachunku i dokonania płatności za wykonanie umowy.
W przypadku zgłoszenia uwag do raportu, Zamawiający wyznaczy termin na dokonanie
poprawek. W sytuacji ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień
w poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy.
§5
Wynagrodzenie

1.

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia cenę w
wysokości…………………..zł brutto, słownie…………………………...,w tym należny
podatek VAT. Cena ta obejmuje wartość praw autorskich i wszystkie koszty realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
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3.
4.
5.

6.

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Cena podana w ofercie Wykonawcy nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy.
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.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§6
Prawa autorskie
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do wykonanego raportu, na następujących polach eksploatacji:
wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami,
powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
następuje z chwilą odbioru raportów bez wad.
3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia
Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie
zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w
ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie
za korzystanie z raportów na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa
autorskie.
5. W ramach wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi własność
egzemplarzy i nośników, na których przedmiot umowy utrwalono.
§7
Zmiany umowy
1.

2.

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.
Zamawiający zastrzega że liczba stanowisk objętych monitoringiem skuteczności
ochrony gniewosza plamistego, na których jest planowane usunięcie roślinności, może
ulec zmniejszeniu. Wskazane zmniejszenie zakresu umowy odbędzie się w drodze
porozumienia Stron, bez konieczności zmiany umowy.

§8
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania raportu 2020,
określonego w § 2 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w § 4
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ust. 4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto – w przypadku braku udziału w
realizacji zamówienia osób i/lub podmiotów na które powoływał się Wykonawca w
ofercie. Naliczenie kary z tego tytułu nie wyklucza prawa do odstąpienia i naliczenia
kary z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy
(w tym nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto.
4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury/rachunku zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy, za wyjątkiem zaistnienia
okoliczności,
w której realizacja przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym.
6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej
przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi
potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej
na konto bankowe Zamawiającego.
§9
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ....……………………….....
tel. nr ……………, tel. kom. nr ………………………..
§ 10
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: “Monitoring
stanowisk gniewosza”, 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;
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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 dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest: „
Monitoring stanowisk gniewosza”, 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: „ Monitoring stanowisk
gniewosza”; 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.
1. 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,
3)
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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 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.
2.
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.
3.
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.
§ 11
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.
2. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
3. 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.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz
przepisy ustawy o ochronie przyrody.
5. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu
powszechnego w Lublinie.
1.

§ 12
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
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1)
2)
3)

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ,
Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,
Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3
dot. umowy: 39/SOLSKA/2019 nr z dnia ___________ r.
Pan
_________________________
[nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy pod nazwą „Monitoring stanowisk gniewosza”
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.
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 Lublin-Wschód 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 „Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa i remont
przepustów oraz budowa oczek wodnych”; do Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy
Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące
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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;
−
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

9

10

