
Załącznik nr 1 

 
UMOWA (wzór) 

zawarta ………… r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Pana Daniela Raka – Burmistrza 

Miasta Szczecinek, przy kontrasygnacie Pana Grzegorza Kołomyckiego – Skarbnika Miasta Szczecinek 

a 

…………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.  

 

§ 1 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi  

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecinek zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 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 (zwanego dalej 

„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca pełniąc na rzecz Zamawiającego funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego 

dalej „IOD”), zobowiązany jest do kompleksowej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych,  

w szczególności do wykonywania zadań określonych w art. 39 ust. 1 RODO, tj.: 

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 

dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich z mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub 

państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie 

danych oraz polityk administratora lub przedmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz  

w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

oraz pozostałych obowiązków: 

6) wypełnianie swoich obowiązków w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz o RODO; 

7) zachowanie tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań - zgodnie z prawem Unii lub 

prawem państwa członkowskiego; 

8) wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami 

przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania; 

9) weryfikacja, opiniowanie, aktualizacja i tworzenie bieżącej dokumentacji i wewnętrznych procedur  

z zakresu ochrony danych osobowych; 

10) doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji i dobrych 

praktyk z zakresu ochrony danych osobowych;  

11) przeprowadzenie okresowo co najmniej raz w roku audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz 
opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zaleceniami we wszelkich obszarach, gdzie dane 
osobowe są przetwarzane; 

12) przeprowadzenie okresowo co najmniej raz w roku audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz 

opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zleceniami we wszelkich obszarach, gdzie dane 

osobowe są przetwarzane; 

13) wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawa dostępu do danych; 

14) prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym, udział w kontrolach organu nadzorczego; 
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15) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony 

danych; 

16) zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO, w imieniu administratora dokumentowanie wszelkich naruszeń ochrony 

danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz 

podjętych działań zaradczych; 

17) w przypadku incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych pełnienie roli punktu 

kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im w RODO; 

18) współpraca z Biurem Informatyki Urzędu w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych; 

19) prowadzenie dokumentacji dla administratora danych. 

3. Zamawiający wyznacza do pełnienia Inspektora Ochrony Danych Panią/Pana ……………………………, 

która/y: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

2) posiada odpowiednie wykształcenie w dziedzinie ochrony danych osobowych lub 

3) posiada kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk  

w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO, 

4) nie była/był karana/y za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wobec której nie jest 

prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy może dokonać zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 3. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim musi być uzasadniona przez Wykonawcę i będzie 

możliwa pod warunkiem, że osoba ta posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonania zamówienia. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, dlatego Wykonawca musi 

zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania zmiany wraz z przedłożeniem Zamawiającemu danych 

personalnych osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych.  

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ust. 3, jeżeli uzna i wykaże, że 

osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonuje je w nieprawidłowy 

sposób. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany zakwestionowanej osoby w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającego, na osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje do 

wykonania zamówienia.  

 

§ 3 

1. Usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będą świadczone od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2021 r., jednak nie wcześniej niż od ….. 

2. W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę co najmniej raz  

w miesiącu w siedzibie Urzędu Miasta, po uprzednim ustaleniu dnia i godzin z Zamawiającym, oraz  

w razie konieczności, w dodatkowym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W pozostałym zakresie 

usługa będzie realizowana w dni robocze w godz. 8:00-15:00 w formie zdalnego wsparcia świadczonego 

drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Wszelkie zgłoszenia telefoniczne lub przekazane drogą e-mail powinny być realizowane w okresie do 72 

godzin za wyjątkiem spraw, które będą wymagały dłuższego okresu realizacji lub wydania dodatkowej 

opinii. Czas ich realizacji będzie dłuższy niż 72 godziny, jednak nie może przekroczyć 10 dni 

kalendarzowych. Zlecenia wymagające natychmiastowej reakcji będą wykonywane bez zbędnej zwłoki,  

w możliwie najkrótszym czasie od przekazania zlecenia. 

4. W przypadku wpływu korespondencji e-mail po godzinie 15:30 danego dnia, termin wpływu będzie liczony 

od godziny 7:30 następnego dnia roboczego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego  

z operacjami przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wywiązywania się z zadań objętych niniejszą umową ze szczególną 

starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie wyspecjalizowanego w dziedzinie, którą objęty jest 
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przedmiot umowy. Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

4. Strony zgadzają się na podjęcie wszelkich wysiłków niezbędnych do sprawnej realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy.  

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:  

1) za niezrealizowanie w imieniu Zamawiającego zadań wskazanych w obowiązujących przepisach  

o ochronie danych osobowych, 

2) za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy,  

a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, z wyłączeniem zdarzeń będących 

wynikiem siły wyższej lub powstałych z wyłącznej winy Zleceniodawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek, jak  

i w swojej siedzibie, uwzględniając i zachowując wymagany stopień bezpieczeństwa.  

 

§ 5 

1. Osobą reprezentującą Wykonawcę (przy realizacji niniejszej umowy) jest: 

1) ……….., tel. ………., e-mail: …………. 

2) ……….., tel. ………., e-mail: …………. 

2. Wykonawcy przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku 

Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym Zamawiającego i potwierdzi zmiany na piśmie. 

 

§ 6 

1. Z tytułu świadczenia usług Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy w okresie trwania umowy 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ……..). Wynagrodzenie 

(ryczałtowe) miesięczne Wykonawcy rozliczane będzie w okresach miesięcznych w kwocie ……………. 

zł brutto (słownie: ………). Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie rozliczone proporcjonalnie do 

okresu świadczenia usługi. 

2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji. 

3. Potwierdzeniem wykonania usług w danym miesiącu będzie arkusz rozliczeniowy wykonanych czynności 

oraz faktura stanowiąca podstawę do wypłaty wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy. 

Przykładowy wzór arkusza rozliczeniowego określony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

Wykonawca obowiązany jest do ewidencjonowania i spisywania liczby godzin wykonywania umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

5. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę zawierającą następujące dane Nabywcy  

i Płatnika: 

Nabywca: Miasto Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 

Płatnik: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub nie 

wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) niesumienne wykonywanie przedmiotu umowy lub niewykonanie przez Wykonawcę zleconego 

zadania – w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy stwierdzony przypadek w danym miesiącu kalendarzowym; 

3) opóźnienie w wykonaniu zleconych przez Zamawiającego zadań określonych w niniejszej umowie – 

w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Niezależnie od odpowiedzialności umownej Wykonawca będzie ponosić względem Zamawiającego 

odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego.  
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3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 

Kary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu.  

5. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków 

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO) informuje: 

1) dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy, 

2) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 

78-400 Szczecinek, 

3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w siedzibie 

Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@um.szczecinek.pl, 

4) dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający 

realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione 

podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, 

5) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO, 

6) Wykonawcy 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, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

7) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu 

przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń,  

8) podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy. 

2. W celu wykonania obowiązków wynikających z umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe 

osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). 

Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę 

przekazanych w związku z realizacją umowy. Podstawą przetwarzania danych przez Zamawiającego jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

a także możliwe jest przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

3. Zamawiający w związku z udostępnieniem Wykonawcy danych osób zaangażowanych w realizację 

umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. 

Obowiązek informacyjny powinien zostać wypełniony wobec wszystkich osób zaangażowanych przez 

Zamawiającego w realizację umowy i powinien polegać co najmniej na przedstawieniu treści klauzuli 

informacyjnej. 

 



- 5 - 

§ 9 

1. Strony obowiązuje klauzula poufności. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji lub danych, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub 

rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi 

tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną, lub że jako takie są traktowane przez Zamawiającego. 

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma 

traktować jako objętą tajemnicą.  

4. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do wskazania 

Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.   

5. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, 

bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.  

6. Obowiązek Stron do zachowania ścisłej poufności, jak też wszelkie prawa do objętej niniejszą umową 

danych osobowych, informacji i związanej z tym odpowiedzialności, pozostają w mocy bezterminowo.  

 

§ 10 

1. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu,  

w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone drugiej Stronie. 

2. W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z umową,  

a Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych za stwierdzone przypadki niewłaściwej 

realizacji umowy. 

3. W przypadku: 

1) gdy Wykonawca w sposób rażący zaniedbuje wykonywanie swoich obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, 

2) gdy osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych utraciła możliwość pełnienia 

tej funkcji, a opóźnienie w wyznaczeniu nowej osoby przekroczyło 14 dni, licząc od powzięcia przez 

Zamawiającego informacji, 

3) zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

6. Odstąpienie od umowy, zawierające uzasadnienie przyczyn odstąpienia, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. Integralną część niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiającego oraz oferta Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, Strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu 

drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania  

o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu. 

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

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 



Załącznik nr 1 

 
Załącznik nr 1 do umowy  

 
 
 
 
 

Rozliczenie wykonanych czynności w miesiącu ……………….. 2021 roku 
 

Wykaz wykonanych czynności 
Podpis 

Wykonawcy  

Podpis osoby 
działającej w imieniu  

Zamawiającego  

   

 
Przepracowana liczba godzin: …………………… 
 
 
 
 

……………….…………………… 
(podpis Wykonawcy) 

 


