Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR 43/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/43/2019, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania
pt. „Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej z
terenów objętych projektem”, wchodzącego w zakres projektu: „Czynna ochrona rzadkich
gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), 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 zobowiązuje się do przeprowadzenia 100 warsztatów
przyrodniczych dla młodzieży szkolnej z terenów objętych projektem.
2. Przedmiot umowy obejmie:
1) przeprowadzenie 90 warsztatów edukacyjnych (każde trwające 1 godz. lekcyjną) w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gmin
położonych w obrębie obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie oraz Puszcza Solska.
2) przeprowadzenie 10 warsztatów przyrodniczych (po 1 godz.) na terenie stacji terenowej
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Zamawiający udostępni w tym celu salę
edukacyjną. Organizacja i opłacenie transportu uczniów pozostaje po stronie szkoły.
3. W celu przeprowadzenia warsztatów, Wykonawca opracuje i przygotuje prezentację
multimedialną do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Prezentacja będzie dotyczyć wybranych w uzgodnieniu z
Zamawiającym (najrzadszych lub/i najciekawszych) gatunków ptaków Puszczy Solskiej
a także gniewosza plamistego. W gminach, gdzie w przeszłości odnotowano największą
liczbę zatrutych bielików (tj. Obsza, Łukowa i Narol) tematyka warsztatów musi poruszać
to negatywne zjawisko.
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4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu elektroniczną wersję prezentacji, która będzie
wykorzystywana w przypadku kontroli projektu oraz na potrzeby związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
5. Charakterystyka warsztatów:
1) Zajęcia, poza prezentacją ptaków Puszczy Solskiej i gniewosza plamistego, powinny
również omawiać problematykę bezmyślnego i nieuzasadnionego tępienia węży,
2) zajęcia będą prowadzone z aktywnym komentarzem specjalisty/prowadzącego, który
będzie angażował słuchaczy do odpowiadania na pytania oraz aktywności podczas zajęć,
3) zajęcia powinny przedstawiać najciekawsze fakty dotyczące występowania, biologii
wybranych gatunków ptaków występujących w Puszczy Solskiej, w tym bielika, głuszca,
orlika krzykliwego, bociana czarnego, włochatki, sóweczki i puchacza,
4) zajęcia nie mogą powtarzać się w tych samych klasach,
5) Zamawiający przekaże Wykonawcy koszulki promujące projekt, które Wykonawca wręczy
wybranym, najbardziej aktywnym podczas warsztatów uczestnikom zajęć.
6. Wykonawca samodzielnie dokona uzgodnień w zakresie organizacji i przeprowadzenia
zajęć w wybranych przez siebie szkołach w obrębie ww. terenu. W przypadku zajęć w
stacji terenowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin planowanych do realizacji
warsztatów.
7. Zajęcia
będą
prowadzone
przez
osobę
wskazaną
w
ofercie
(specjalista/prowadzący):…………………, która posiada wiedzę z zakresu ptaków
chronionych występujących na terenie Puszczy Solskiej a także gniewosza plamistego.
8. Wykonawca będzie mógł zamienić ww. osobę na inną, za zgodą Zamawiającego,
wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba będzie wykazywała się doświadczeniem i wiedzą
wymaganą w ramach rozeznania rynku, na poziomie nie mniejszym niż osoba wskazana
w ust. 7. Zmiana może nastąpić na pisemny, uzasadniony wniosek i wymaga pisemnego
aneksu. Zgłoszenie nowej osoby powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowaną
zmianą osoby wskazanej w ust. 7.
9. Wykonawca będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wyświetlenia prezentacji
multimedialnej na wypadek, gdyby któraś ze szkół, w której prowadzone będą zajęcia,
nie posiadała odpowiedniego sprzętu.
§2
1.

2.
1)

2)

Miejsce i termin realizacji
Świadczenie
usługi
odbywać
się
będzie
w
szkołach
podstawowych
i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gmin położonych w obrębie obszarów
Natura 2000 Lasy Janowskie i Puszcza Solska. Warsztaty w stacji terenowej LTO
odbędą się na przysiółku wsi Szostaki – Pukały, gmina Łukowa, powiat biłgorajski, woj.
lubelskie.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie do 30 maja 2020 r., w tym:
przygotowanie prezentacji multimedialnej przed terminem rozpoczęcia pierwszych
warsztatów. Wykonawca przekaże prezentację Zamawiającemu, celem zatwierdzenia.
W przypadku uwag do przekazanej prezentacji, wykonawca uwzględni je w terminie 1
dnia roboczego,
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych: do 30 maja 2020 r.
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3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Harmonogram poszczególnych zajęć ustala Wykonawca z przedstawicielami szkół, a w
przypadku zajęć w stacji terenowej – z Zamawiającym.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w
§ 1, tj. przygotowanie i przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla młodzieży
szkolnej z terenów objętych projektem, przysługuje maksymalne wynagrodzenie w
wysokości ………………….. brutto (słownie:…………złotych 00/100 brutto). Cena
jednostkowa warsztatów w szkołach (1 h lekcyjna) wynosi…………..zł brutto. Cena
jednostkowa warsztatów prowadzonych na terenie stacji terenowej LTO (1h) wynosi…..
zł brutto.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacone stosownie do liczby
przeprowadzonych warsztatów.
Potwierdzeniem przeprowadzenia poszczególnych zajęć będzie protokół odbioru zajęć
podpisany przez przedstawiciela dyrekcji szkoły lub opiekuna grupy, dla której zajęcia
zostały przeprowadzone. W protokole będą zawarte informacje o terminie wykonanych
zajęć, łącznej liczbie uczestników oraz wskazanie poziomu klasy. Wzór protokołu
przekaże Zamawiający.
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury/rachunku oraz protokołu odbioru usługi, podpisanego przez Strony. Załącznikiem
do protokołu odbioru usługi będą protokoły odbioru wszystkich przeprowadzonych zajęć.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku.
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.
Maksymalne wynagrodzenie wskazane w ust. 1 oraz ceny jednostkowe nie mogą ulec
zmianie przez okres trwania umowy. Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT. 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.

§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy
określonego w § 1 ust. 1 poprzez wizytację warsztatów realizowanych w ramach
Umowy, bez konieczności powiadamiania Wykonawcy.
2. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę,
ale wyłącznie po uprzednim jednokrotnym pisemnym lub drogą elektroniczną
wezwaniu do zaprzestania dokonywania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy w
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terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania
Umowy w powyższym trybie w szczególności w przypadku przerwania lub zawieszenia
prowadzenia zajęć przez Wykonawcę z winy Wykonawcy.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§5
Kary umowne
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy uregulowana
jest na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem
ustępów poniższych.
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za nieprzeprowadzenie pojedynczych zajęć wynikające z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 30% ceny jednostkowej nieprzeprowadzonego
warsztatu, wskazanej w §3 ust. 1,
b. za zmianę osoby wyznaczonej do realizacji umowy bez zgody Zamawiającego w
wysokości 80% ceny jednostkowej nieprzeprowadzonego warsztatu, wskazanej w
§3 ust. 1,
c.
za niewykonanie umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1,
Za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej
części Umowy.
W przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający
będzie mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
Umowy.
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.
§6
Zmiany umowy
umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem

1. Wszelkie zmiany niniejszej
nieważności.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie oraz na
następujących warunkach:
a. Zmniejszenie liczby warsztatów na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
w szczególności: w przypadku warsztatów prowadzonych w stacji terenowej LTO,
niskiego zainteresowania warsztatami potencjalnych uczestników, w przypadku
warsztatów w szkołach, odmowa przez szkołę zgody na przeprowadzenie zajęć
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(uprawdopodobniona w formie dokumentowej). W takiej sytuacji wynagrodzenie
zostanie wypłacone stosownie do liczby i rodzaju faktycznie przeprowadzonych zajęć,
b. Zmiana osoby wyznaczonej do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami §1 ust.
7 i 8.
c. Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT, zgodnie z
postanowieniami §3 ust. 8.
3. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
§7
Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………………
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ....……………………….....
tel. nr ……………, tel. kom. nr ………………………..
Osoby wymienione powyżej są uprawnione do uzgadniania form, metod i terminów
wykonywania prac, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów
odbiorowych i rozliczeniowych oraz podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych
do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. Zmiana osób oraz danych kontaktowych
wymienionych wyżej nie powoduje konieczności zmiany Umowy i następuje przez pisemne
powiadomienie drugiej Strony.

1.

2.

§8
Dane osobowe
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.
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
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3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.
5.

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.
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.
Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników
drugiej Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane
kontaktowe wzajemnie udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron
w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna
Zamawiającego jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy,
których dane zostały udostępnione. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 1
do Umowy.
Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych
kontaktowych pracowników drugiej Strony.
§9
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.
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
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.
Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu
powszechnego w Lublinie.

§ 10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1)
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna RODO,
2)
Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1
dot. umowy: 43/SOLSKA/2019 nr z dnia ___________ r.
Pan
_________________________
[nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy pod nazwą „Przeprowadzenie 100
warsztatów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej z terenów objętych projektem”
wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-01, 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 „Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla
młodzieży szkolnej 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;

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 „Przeprowadzenie 100
warsztatów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej 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: „Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej 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

