Załącznik nr 3 do zaproszenia
UMOWA NR …………………………..
zawarta w dniu ............................................. w Warszawie
pomiędzy:
Krajowym Centrum ds. AIDS – państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia – z siedzibą w Warszawie (02-829), przy ul. Samsonowskiej 1, NIP: 951-16-03-419, REGON: 010361670,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………,
a ……………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie, o którym mowa
w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa
o następującej treści:

§1
1.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
usługi kompleksowej organizacji szkoleń w postaci webinariów mających na celu podniesienie
kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS dla pracowników służb interwencyjnych, zwanych dalej
„Szkoleniami”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na
zasadach określonych w treści niniejszej umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia Szkoleń zgodnie ze szczegółowym opisem
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia Szkoleń łącznie dla co najmniej
600 osób – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

4.

Zamawiający na potrzeby przeprowadzenia Szkoleń przekaże Wykonawcy dostęp do dedykowanej
platformy umożliwiającej prowadzenie i transmisję on-line webinariów w zakresie niezbędnym do
wykonanie niniejszej umowy. Wykonawca będzie korzystał z ww. strony/oprogramowania wyłącznie w
celach ściśle związanych z realizacją Szkoleń.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry wykładowczej do prowadzenia
Szkoleń, spełniającej wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy oraz zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie Szkoleń w sposób bezproblemowy
i z zachowaniem dobrej jakości audiowizualnej (miejsce, sprzęt i jakość, w tym tło, oświetlenie, łącze
internetowe, mikrofon zapewniający odpowiednią jakość dźwięku itp.).

6.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Szkoleń w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
§2

1.

Wykonawca przeprowadzi Szkolenia dla grup uczestników nie większych niż 100 osób, w liczbie
pozwalającej na przeszkolenie łącznie liczby osób określonej w § 1 ust. 3.
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2.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu raportu dotyczącego
każdego przeprowadzonego Szkolenia wraz z załącznikami określonymi w opisie zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy

3.

Raport odebrany przez Zamawiającego bez żadnych uwag stanowi podstawę do uznania danej części
przedmiotu umowy za wykonaną i do wystawienia faktury za przeprowadzenie Szkolenia, którego dany
raport dotyczy.
§3

1.

Wartość umowy nie przekroczy kwoty: _____________________ zł brutto (słownie: …………).

2.

Cena za przeszkolenie jednego uczestnika Szkolenia wynosi _____________ zł brutto – zgodnie ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

3.

W kwotach wskazanych w ust. 1 i 2 zawierają się wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane
z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności koszty Szkoleń, zysk, a także naliczone zgodne
z przepisami prawa obciążenia fiskalne.

4.

Ostateczna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowić będzie iloczyn rzeczywistej liczby
uczestników Szkoleń – jednak nie większej niż liczba wskazana w § 1 ust. 3 – i zryczałtowanej stawki brutto
za przeszkolenie jednego uczestnika określonej w ust. 2. W przypadku, gdy rzeczywista liczba
uczestników Szkoleń będzie większa niż liczba wskazana w § 1 ust. 3, ostateczna wartość wynagrodzenia
Wykonawcy nie przekroczy kwoty wskazanej w ust. 1.

5.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi raport, o którym mowa w § 2 ust. 3, odebrany przez
Zamawiającego bez żadnych uwag.

6.

Płatność należności na podstawie faktury, o której mowa w ust. 5, zostanie dokonana przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy nr ____________________________, potwierdzony w treści faktury,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.

7.

Wykonawca wskaże w treści faktury numer niniejszej umowy oraz nazwę i datę Szkolenia.

8.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

9.

Za niedotrzymanie terminu płatności wskazanego w ust. 6 Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

10. Zamawiający zastrzega, że ma prawo do niezrealizowania płatności, jeżeli nie otrzyma prawidłowo
wystawionej faktury lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, do dnia 11 grudnia 2020 r. W takiej
sytuacji Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3.
§4
1.

Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazania Zamawiającemu oraz uczestnikom Szkolenia materiałów
dydaktycznych, o których mowa w opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, będzie
posiadał do nich autorskie prawa majątkowe lub będzie uprawniony do korzystania z nich na podstawie
licencji w zakresie umożliwiającym wykonanie zobowiązań określonych w umowie oraz oświadcza, że
realizując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a materiały przekazane w
ramach realizacji przedmiotu umowy nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich.

2.

Materiały dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, oraz nagrania Szkolenia, stanowią odrębne utwory w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) i są chronione prawem autorskim i udostępniane Zamawiającemu na
zasadzie licencji. Autorskie prawa majątkowe do prezentacji pozostają przy Wykonawcy lub osobach
trzecich.
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3.

Z chwilą przekazania materiałów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas
nieokreślony, bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium, licencji
obejmującej prawo do korzystania z tych materiałów w celach dowodowych związanych
z potwierdzeniem przeprowadzenia Szkoleń oraz archiwizacji.

4.

Wykonawca, udzielając Zamawiającemu licencji na zasadach określonych w ust. 3, jednocześnie
oświadcza, że nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich, jednakże Wykonawca
zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich
w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych tych osób.

5.

Wykonawca oświadcza, że wykładowcy, eksperci i moderatorzy prowadzący Szkolenia, nieodpłatnie
i nieodwołalnie zezwolili na transmisję oraz nagrywanie i utrwalenie w celach dowodowych prezentacji,
ich wizerunku, głosu i wypowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, w celu umożliwiającym wykonanie
niniejszej umowy, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
§5

1.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować Pan/Pani ________________
tel. ___________________, faks ___________________, e-mail ___________________________.

2.

Nadzór nad realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie sprawować Pan/Pani _________________ tel.
___________________, faks ___________________, e-mail ___________________________.

3.

Jeżeli w treści umowy określono obowiązek przekazywania jakichkolwiek materiałów lub informacji
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, powinny być one przekazywane między stronami na adresy
poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 i 2. Powyższe nie dotyczy dokumentów, dla których wymagana
jest forma pisemna.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej
załącznik nr 3 do umowy i zapoznania z jej treścią: osoby reprezentujące Wykonawcę, osoby, o których
mowa w § 1 ust. 2, osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także podwykonawców, jeżeli są
osobami fizycznymi.
§6

1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1;
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1;
3) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego określonego w § 3 ust. 1.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy odsetek w wysokości ustawowej
za uchybienie terminowi płatności wskazanemu w § 3 ust. 6.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

5.

W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wystawi
Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu
którejkolwiek faktury za realizację przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże
Wykonawcę do dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni
licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.
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§7
1.

Niezależnie od przypadków odstąpienia od umowy określonych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej
części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji lub wstrzymał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn i nie zmienił sposobu realizacji umowy mimo pisemnego wezwania Zamawiającego w
terminie określonym w tym wezwaniu;
2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji umowy mimo pisemnego wezwania
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;
3) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o
których mowa w § 3 ust. 5, do dnia 11 grudnia 2020 r.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
oraz ust. 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy, której wykonanie uznano za należyte.

4.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy winno być sporządzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w komparycji umowy.
Korespondencję odebraną lub nieodebraną, a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora
wyznaczonego i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie
doręczoną.
§8

1.

Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) do przetwarzania dane osobowe uczestników Szkoleń, na
zasadach i w celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi
załącznik nr 4 do umowy.

2.

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu realizację obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 13 Rozporządzenia podczas pozyskiwania danych osobowych. Podmiot
przetwarzający uzgodni z Administratorem danych treść informacji podawanych podczas zbierania
danych od osób, których dane dotyczą, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

§9
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej, dalej zwanymi „danymi poufnymi”.

2.

Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu
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niż wykonanie niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub treści umowy.
3.

Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§ 10

1.

Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu
wskazanego w ofercie Wykonawcy.

2.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcy(-com) wykonania
żadnej części przedmiotu umowy / powierza podwykonawcy(-com) wykonanie następującej części
przedmiotu umowy …………………..………..…1

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne
działania lub zaniechania i nie może zwolnić się od tej odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
§ 11

1.

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

3.

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy jednak zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.
§ 12

1.

Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na podmioty
bądź osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego
adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, pod rygorem uznania korespondencji przekazywanej
na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.

3.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

1

Niepotrzebne skreślić. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu umowy podać nazwę i adres
podwykonawcy oraz powierzoną mu do wykonania część zamówienia. – jeżeli jest znana w dniu zawarcia umowy.
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4.

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku
z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

za Zamawiającego
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Załącznik nr 5 do zaproszenia
Załącznik nr 3 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej
„RODO”, Krajowe Centrum ds. AIDS informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.

Administrator Pani/Pana
danych osobowych

2. Inspektor Ochrony Danych

3.

Kategorie danych
osobowych – DOTYCZY
osób, których dane
osobowe pozyskano w
sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą

Cele i podstawy
4. przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem
decydującym o tym jak Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane, jest
Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie, ul. Samsonowska 1, 02829 Warszawa, tel. 22 33 17 777, e-mail: aids@aids.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
w pkt 1, na adres e-mail: iod@aids.gov.pl
Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych:
1) w przypadku osób wskazanych do kontaktu lub reprezentowania
wykonawcy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu,
numer faksu, adres e-mail);
2) w przypadku osób skierowanych do realizacji zamówienia: imię
i nazwisko, doświadczenie, informacje o zatrudnieniu;
3) w przypadku podwykonawców będących osobami fizycznymi: imię
i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności gospodarczej.
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są
w następujących celach:
1) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest szkoleń w postaci
webinariów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych
z zakresu HIV/AIDS dla pracowników służb interwencyjnych, zwanego
dalej „zamówieniem publicznym”, a następnie zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą –
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień
publicznych”;
2) wykonanie i rozliczenie umowy w sprawie zamówienia publicznego –
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą;
3) wykonanie umowy i kontakty w sprawach związanych z jej realizacją –
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
Pani/Pana dane osobowe – jako uczestnika postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – będą udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe – w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy
w sprawie zamówienia publicznego – będą udostępniane na stronie
internetowej Administratora – dane wykonawcy zgodnie z art. 138o w zw.
z art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty
z następujących kategorii:
1) upoważnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej;
2) świadczące Administratorowi usługi na podstawie zawartych przez
Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych:
a) archiwizacyjne,
b) informatyczne i telekomunikacyjne, w tym obsługujące systemy
informatyczne celem właściwej realizacji zadań Administratora,
c) doradcze, audytorskie i kontrolne,
d) prawne;
3) podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w tym dane osobowe
zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 138o w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz dane osobowe zawarte w umowie
w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o dostępie do
informacji publicznej.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe – w przypadku zawarcia z Panią/Panem
umowy w sprawie zamówienia publicznego – zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Administratora zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Przekazywanie danych do
państw trzecich lub
6.
organizacji
międzynarodowych

7.

Okres przechowywania
danych

8.

Przysługujące Pani/Panu
prawa

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:
1) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2) zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku
obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania
od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz
przekazania
Pani/Panu
informacji
w
zakresie
wskazanym
w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania
od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych zgodnie z art. 16 RODO, przy czym Pani/Pana żądanie nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych;
3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania
od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli
spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in.
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
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zebrane, z zastrzeżeniem że prawo to może zostać ograniczone ze
względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących
przepisów;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania
prawidłowości danych osobowych, przy czym Pani/Pana żądanie nie
może ograniczać przetwarzania Pani/Pana danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych (dotyczy osoby, z którą
zawarto umowę): ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora
Pani/Pan dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także może
Pani/Pan zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do sprzeciwu –
DOTYCZY osób, których
9. dane osobowe pozyskano
w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą
Informacje o
zautomatyzowanym
10.
podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu
Obowiązek podania
danych – NIE DOTYCZY
osób, których dane
11.
osobowe pozyskano w
sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą
Informacja o źródle danych
– DOTYCZY osób, których
12. dane osobowe pozyskano
w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych – na dane kontaktowe
wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że przed
realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że
Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować
oraz żądać dodatkowych informacji precyzujących Pani/Pana żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych – na dane kontaktowe
wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej informacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo
zautomatyzowany, ponieważ Administrator będzie w pewnym stopniu
przetwarzać je na zasobach komputerowych, jednakże w ramach
przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod polegających
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane ustawą Prawo
zamówień publicznych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych ustawą Prawo zamówień
publicznych jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane uzyskaliśmy od uczestnika postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, który złożył ofertę lub z którym zawarto umowę.
Dane osób reprezentujących uczestnika postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego możemy pozyskiwać z publicznie dostępnych
rejestrów przedsiębiorców (CEIDG, KRS).
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Załącznik nr 4 do umowy
UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie, pomiędzy:
Krajowym Centrum ds. AIDS – państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia – z siedzibą w Warszawie (02-829), przy ul. Samsonowskiej 1, NIP: 951-16-03-419, (dalej zwanym:
„Administratorem”), reprezentowanym przez:
Annę Marzec-Bogusławską – Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS,
a
………….., z siedzibą w ………………………., (dalej zwaną: „Przetwarzającym”), reprezentowaną przez:
………………………………

łącznie zwanymi: „Stronami”,
dalej zwana: „Umową”,
Zważywszy, że:
1)

Strony zawarły umowę NR ………/2020 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji szkoleń w postaci
webinariów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS dla
pracowników służb interwencyjnych, w związku z wykonywaniem której Administrator powierza/y
Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;

2) celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania
Danych Osobowych w imieniu Administratora;
3) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby
odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane: „RODO”.
Strony postanowiły jak poniżej:
§1
Opis Przetwarzania
1.

Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową współpracy, Administrator powierza
Przetwarzającemu przetwarzanie poniżej opisanych Danych Osobowych.

2.

Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy współpracy.

3.

Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Współpracy.
a.

charakter przetwarzania określony jest w ramach Umowy współpracy,

b.

celem przetwarzania jest kompleksowa organizacji szkoleń w postaci webinariów mających na
celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS dla pracowników służb
interwencyjnych, w szczególności rekrutacja uczestników szkoleń, w celu kwalifikacji
uczestników na szkolenie, w celu kontaktu z uczestnikami szkoleń w sprawach organizacyjnych
związanych z przeprowadzeniem szkoleń, w celu przeprowadzenia szkoleń, w celu wystawienia
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz w celu rozliczenia zrealizowania szkoleń – w postaci
papierowej oraz elektronicznej tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):
Dane zwykłe / szczególne kategorie danych:
a.

imię i nazwisko,
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b.
c.

adres e-mail,
przynależność zawodowa.
§2
Podpowierzenie

1.

Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”)
w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom
przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez
Administratora.

2.

Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym wymaga uprzedniego zgłoszenia
Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych
przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu
Podprzetwarzającemu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Przetwarzającego.
W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu
objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie
zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu
i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie
umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

3.

Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego
do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy
powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego
podpowierzenia.

4.

Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi
zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać
wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz
z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

5.

Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.
§3
Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:
1.

Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub
instrukcjami Administratora.

2.

Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Przetwarzający oświadcza
również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

3.

Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym
Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

4.

Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu
Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te
osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

5.

Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa
w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

6.

Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
(Podprzetwarzającego).

7.

Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”).
Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych
danych
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8.

Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora
obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona
danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem
ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

9.

Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez
Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora
o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty
możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

10.

Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek
zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma
obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób
i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez
Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa
Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych
przez Przetwarzającego.

11.

Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie
upoważnienie.

12.

Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO).
Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności
przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę
handlową innych klientów Przetwarzającego.

13.

Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym
profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym
Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku
informacyjnego.

14.

Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych
odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
§4
Obowiązki Administratora
Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać
Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też
wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
§5
Bezpieczeństwo danych

1.

Przetwarzający zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, zgodnie
z wymogami RODO.

2.

Przetwarzający oświadcza, iż poziom zabezpieczeń Danych jest adekwatny do rodzaju powierzonych
Danych.

3.

Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że
Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych.
§6
Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

1.

Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony
Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwiając

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-16/2020

Strona 12/14

Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora
o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
2.

Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku
powiadomienia organ nadzoru.
§7
Nadzór

1.

Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim
poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego
osoby są uprawnione do:
a. wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe,
b. wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator
uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących
przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.

2.
3.

Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych
przez niego zadań.
Przetwarzający:
a. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności
działania Administratora z przepisami RODO,
b. umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub
inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
§8
Oświadczenia Stron

1.

Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz że jest uprawniony do ich
przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

2.

Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, posiada niezbędną
wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania
niniejszej Umowy.

3.

Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz
doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§9
Odpowiedzialność

1.

Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem
obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi
z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za
szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

2.

Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych,
pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez
Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
§ 10
Okres obowiązywania umowy

Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Współpracy.
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§ 11
Usunięcie danych
1.

Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych
Danych, chyba że przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, i jest zobowiązany do:
a.

usunięcia Danych,

b.

usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator
postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują
dalej przechowywanie Danych.

c.

Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia
Umowy Powierzenia.

2.

Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że
Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

3.

Po wykonaniu powyższego zobowiązania, Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne
oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.
§ 12
Postanowienia końcowe

1.

W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy
Współpracy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie
dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem, a Przetwarzającym należy
regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

2.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

3.

Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

……………………………………
Administrator

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-16/2020

…………………………………..
Przetwarzający
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