Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR 38/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/38/2019, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania
pt. „Wynajem autokaru do przeprowadzenia maksymalnie 6 warsztatów
szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z terenów objętych projektem”,
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
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przewozu
pasażerskiego uczestników warsztatów terenowych organizowanych przez Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne.
2. Zamówienie dotyczy maksymalnie 6 jednodniowych warsztatów organizowanych w
wybrane dni w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r. liczba warsztatów zależy od liczby
chętnych uczestników.
3. Przybliżone godziny trwania wyjazdów terenowych to 10-13.
4. Orientacyjna liczba pasażerów maksymalnie 20.
5. Orientacyjna trasa i dystans: ok. 75 km. Trasy: Szostaki – teren Nadl. Zwierzyniec –
Szostaki lub Szostaki – teren Nadl. Józefów - Szostaki. Autokar będzie obwoził
uczestników warsztatów po terenach nadleśnictw, w miejsca występowania gatunków
chronionych.
6. Dokładne dni, w których będzie realizowana oraz szczegóły dotyczące miejsca
podstawienia autokaru zostaną uzgodnione bezpośrednio z wyłonionym Wykonawcą.
7. Wykonawca zapewni sprawny technicznie autokar z klimatyzacją oraz odpowiednią
ilością miejsc siedzących.
8. Pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy:
a) przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) i innych przepisów związanych z
przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.);
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b) sprawność autokaru, przed wyjazdem, zostanie potwierdzona poprzez dostarczenie
zamawiającemu zaświadczenia o pozytywnym przejściu kontroli stanu technicznego
pojazdu wydane przez odpowiedni organ.
c) Wykonawca ubezpiecza autokar i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać
podczas przewozu i pozostających w związku z przewozami przed wyjazdem przedkłada
Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia,
d) Wykonawca zapewni bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i
higieny;
Warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy opisane są w zaproszeniu do
złożenia oferty, stanowiącym załącznik do umowy

§2
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie czerwiec
wrzesień 2019 r. zgodnie zapisami określonymi w § 1 umowy.
2. Szczegóły dotyczące wyjazdów (m.in.: dokładne godziny oraz miejsca podstawienia
autokaru zostaną ustalone, w formie pisemnej, najpóźniej na dzień przed wyjazdem
pomiędzy osobami odpowiedzialnymi ze realizację umowy, wskazanymi w §9 ust.1 i 2
umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wynajęcie autokaru na 6
warsztatów, jest równa kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy i wynosi brutto
……………… zł (słownie złotych: ……………. 00/100) w tym podatek VAT.
2. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty transportu, ubezpieczenia,
a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy.
3. 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.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa
dotyczących ruchu autokarów z grupami turystycznymi w kraju, a w szczególności
dotyczących czasu pracy kierowców, odpoczynków itp. i ponosi wszelką odpowiedzialność
z tytułu naruszenia ww. przepisów łącznie z ich następstwami tj. karami, mandatami za np.
niedozwolone parkowanie, postoje itp.;
2. W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w
trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do
zapewnienia innego środka transportu, o równoważnych parametrach jak oferowany
pojazd, na własny koszt w ciągu maksymalnie 1 godziny;
3. Wykonawca zapewni sprawny technicznie autokar spełniający wymagania techniczne:
a) rok produkcji: …………,
b) klimatyzacja;
c) ogrzewanie;
d) liczba miejsc co najmniej 25;
e) ………………………….dodatkowe punktowane parametry)
4. Wykonawca zapewni punktualne i terminowe podstawienie pojazdu w wyznaczonym
miejscu.
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5. W każdym czasie Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie sprawdzenia stanu
technicznego autokaru.
§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania uczestnikom wyjazdu właściwej opieki
w czasie transportu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3
ust. 1 umowy.
§6
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 płatne będzie po wykonaniu każdego z
maksymalnie 6 transportów, wg cen wskazanych w formularzu ofertowym.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru prawidłowo
wykonanej usługi.
3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto
bankowe Wykonawcy nr …………………………………………………………………..w
terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§7
Kary umowne
Za opóźnienie w realizacji zamówienia objętego umową tj. opóźnienie wyjazdu,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 0,5 %
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu rozpoczęcia realizacji
zamówienia ustalonego zgodnie z zapisami §2 ust. 2 umowy.
Za podstawienie pojazdu odbiegającego od oferty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w §
3 ust. 1 umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy Wykonawca wykonuje swoje
obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy lub przepisom prawa i
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w określonym terminie
zmiana sposobu ich wykonywania.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od chwili gdy powziął
wiadomość o okolicznościach, wskazanych w ust. 1.
Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, rozliczenie Stron nastąpi na zasadzie zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy za usługi rzeczywiście wykonane do dnia odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25%
całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Strony
zastrzegają
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych.
§9
Osoby odpowiedzialne oraz dane kierowców
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1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………..
2. Osoba odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ………………..
§ 10
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego
oraz 1 egz. dla Wykonawcy.
§ 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: “Wynajem autokaru
do przeprowadzenia 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z
terenów objętych projektem”, 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 dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w celu
zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest: „Wynajem autokaru do przeprowadzenia
6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z terenów objętych
projektem”, 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: „Wynajem autokaru do przeprowadzenia 6
warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z terenów objętych
projektem
5) ”; 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;
6) 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;

4

Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
- ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy;
8) 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.
9) 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
10) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO;
11) 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, 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.
7)
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Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 2 – zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 3 – klauzula RODO
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 3

dot. umowy: 38/SOLSKA/2019 nr z dnia ___________ r.
Pan
_________________________
[nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy pod nazwą „Wynajem autokaru do przeprowadzenia 6
warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z terenów objętych projektem” 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 „Wynajem autokaru do przeprowadzenia 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla
leśników z terenów objętych projektem”; 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;
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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 „Wynajem autokaru do przeprowadzenia 6 warsztatów
szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z terenów objętych projektem”;
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:
„Wynajem autokaru do przeprowadzenia 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z
terenów objętych projektem”,
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
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