ZA.270.1.4.2019
Załącznik nr 4– Wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu ………………. w Katowicach, pomiędzy:
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP:
6342901873, REGON: 367882926,
reprezentowaną przez:
……………………. – ………………,
……………………. – ……………….
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowanym przez:
……………………………. – ……………….
…………………………..... – ………………..
zwanego dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług polegających
na kompleksowej obsłudze graficznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(tj. opracowanie, wykonanie i dostarczenie projektów graficznych) w zakresie bieżących
prac informacyjno-promocyjnych.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) Wykonawca jest zobowiązany do tworzenia projektów graficznych według wskazówek
Zamawiającego oraz zgodnie z wyceną jednostkową (załącznik numer 1), na
potrzeby Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
b) Zamawiający ma prawo do wniesienia od 1 do 5 serii poprawek do każdej ze
zleconych do realizacji projektów.
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na konkretną usługę min.
2 dni robocze przed terminem jej wykonania, za wyjątkiem bardziej czasochłonnych
projektów, gdzie termin realizacji będzie ustalany przez obie strony Umowy.
d) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki
materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy i zobowiązuje się ją
wykonać z należytą starannością.
§2
Termin
Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.,
jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy.
§3
Warunki świadczenia usług
1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować w trakcie realizacji umowy,
a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących
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przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) spełniania wszelkich warunków i wymagań stawianych w niniejszej umowie,
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem w §1,
c) realizacji przedmiotu zamówienia na własnym sprzęcie,
d) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie powziął w związku lub przy okazji
wykonywania umowy. Zobowiązanie to Wykonawca będzie musiał wykonywać także
po zakończeniu umowy bez względu na sposób i termin jej zakończenia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i formę wykonanego przedmiotu umowy,
a w szczególności zapewnia, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie.
5. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 upoważnia Zamawiającego do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji takiej Wykonawcy nie
przysługuje ani odszkodowanie ani też wynagrodzenie za pracę wykonaną do dnia
rozwiązania umowy.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§4
Zamówienia jednostkowe
Projekty będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na
podstawie oddzielnych zamówień jednostkowych składanych przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Za fakt złożenia zamówienia jednostkowego uznaje się wysłanie zamówienia
jednostkowego
przez
Zamawiającego
na
adres
e-mail:
……………………………….Wykonawcy. Za dzień złożenia zamówienia jednostkowego
uważana będzie data wysłania zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego drogą
elektroniczną (na adres: …………………. lub/i ……………… oraz poinformowanie
Wykonawcy o tym fakcie telefonicznie (tel. …………….).
Zamawiający najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wykonania zamówienia
jednostkowego złoży zamówienie Wykonawcy zgodnie z ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia jednostkowe w terminie nie
dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przesłania zamówienia jednostkowego lub we
wspólnie uzgodnionym terminie oraz w tym terminie dostarczyć wykonane materiały
drogą elektroniczną pod wskazany adres email.
Zamawiający ma prawo do wniesienia od 1 do 5 serii poprawek do każdej ze zleconych
realizacji projektów.
Korekty zgłoszone przez Zamawiającego będą uwzględnione i wprowadzone przez
Wykonawcę, w terminie kolejnych dwóch 2 dni roboczych od dnia przesłania przez
Zamawiającego uwag do realizowanych projektów.

§5
Warunki odbioru
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, tj. GórnośląskoZagłębiowska Metropolia z siedzibą ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.
2. Wykonawca, każde zamówienie jednostkowe przekaże Zamawiającemu w wersji
elektronicznej (możliwe formaty plików Word, JPG, CDR w Corelu, PDF lub inne ustalone
z Zamawiającym) w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zamawiającym.
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3. Wykonawca prześle Zamawiającemu podsumowanie (zestawienie w tabeli) wszystkich
usług graficznych, wykonanych w danym miesiącu oraz przekaże je drogą elektroniczną
w ciągu pierwszych 5 dni roboczych następnego miesiąca. Zestawienie będzie zawierało
numer pozycji oraz wartość z załącznika nr 1.
4. Dodatkowo po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w każdym kolejnym
miesiącu kalendarzowym, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu pierwszych
5 pięciu dni roboczych następnego miesiąca, umieści wykonane materiały na
zewnętrznym nośniku danych wraz z opisem i dostarczy Zamawiającemu.
5. W przypadku zlecenia prac nieprzewidzianych w wycenie (załącznik numer 1)
Zamawiający zastosuje rozliczenie poprzez podaną w ofercie stawkę godzinową. Każdy
z Wykonawców zobowiązany jest do podania stawki godzinowej. Zadeklarowana stawka
godzinowa będzie obowiązywała przez cały okres umowy. Rozliczanie będzie
następowało w zaokrągleniu do 15 minut. Osoba odpowiedzialna po stronie
Zamawiającego będzie zgłaszała zapotrzebowanie na określony projekt, a wybrany
Wykonawca będzie wysyłał informację co do ilości godzin roboczych potrzebnych na
realizację projektu. W przypadku akceptacji, zadanie zostanie zlecone.
6. Rozliczenie ilości godzin oraz projektów w czasie trwania umowy będzie następowało na
koniec każdego miesiąca na podstawie przesłanego Zamawiającemu raportu
z wykonania roboczo-godzin w danym miesiącu.
7. Na tej podstawie zostanie wystawiony protokół zdawczo-odbiorczy. Na podstawie
podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca wystawi fakturę VAT.
8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki dotyczące treści lub formy
przekazanego przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru
i wskazując je Wykonawcy wyznaczy termin na ich usunięcie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie
zgodnym z ust. 8.
10. Po usunięciu wad i usterek, o których w ust. 8 i 9 Wykonawca zgłasza ten fakt
Zamawiającemu, a on przystępuje do odbioru przedmiotu umowy.
11. Odbiór zamówienia jednostkowego uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru
będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez uwag.

1.

2.

3.

4.
5.

§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
Strony ustalają, że maksymalna wartość umowy wynosi: ……….. netto zł (słownie:
…………… złotych 00/100), powiększonej o podatek VAT 23 %, co stanowi kwotę brutto
…………….. zł (słownie: …………… złotych 00/100).
Strony postanawiają, że łączne wynagrodzenie za wykonane, przyjęte i odebrane
projekty w danym miesiącu, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz § 4 umowy w ilości
przyjętej przez Zamawiającego, zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe za
jeden projekt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
Jeżeli w trakcie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota wynagrodzenia
zarezerwowana w ramach umowy, o której mowa w ust. 1, wówczas Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie lub wynagrodzenie dodatkowe
bądź uzupełniające.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i że został mu
nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej …………………….. .
Wykonawca, oświadcza, iż jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /dalej: „ustawa o VAT”/. W związku
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z powyższym na podstawie art. 106b ww. ustawy Nabywca żąda od Wykonawcy
wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury dokumentującej wykonane
usługi/ Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarów i usług (wybrać
właściwe).
6. W sytuacji, w której Wykonawca utraci prawo do zwolnienia, o którym mowa art. 113 ust.
1 ustawy o VAT jest zobowiązany do wystawienia faktury ze stawką VAT właściwą dla
świadczonych usług. Kwotę podatku należnego ustala się na podstawie art. 146b ustawy
o VAT od wartości brutto świadczonej usługi (opcjonalnie).
7. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarów i usług nie ulegnie zmianie.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiot Umowy, w tym również z tytułu przeniesienia praw autorskich.
9. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
podpisanego protokołu oraz prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego
przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku (wybrać właściwe).
10. Podstawą wystawienia faktury/rachunku (wybrać właściwe) będzie podpisany przez obie
strony protokół odbioru, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
11. Faktura/rachunek zostanie wystawiona na Zamawiającego (tj.: Nabywca: GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 6342901873,
Odbiorca faktury: Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice) i dostarczona na adres podany w preambule umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym (wybrać właściwe).
13. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem, na konto bankowe
Wykonawcy w ………………, numer : ……………………. w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku (wybrać
właściwe).
14. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.
15. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 12,
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr …………………. w terminie ……………, zaś
wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy (w razie gdy wykonawca jest podatnikiem podatku VAT).
16. Terminem zapłaty jest termin polecenia przelewu płatności na rachunek bankowy
Wykonawcy.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej
umowy.
§7
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
a) z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania poszczególnych obowiązków
wynikających z umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego
w §6 ust.1,
b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu poszczególnych obowiązków wynikających z umowy
w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 3, 4 lub 6 umowy, w wysokości 2%
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wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie zamówienia jednostkowego, za każdy
dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
d) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy określone
w ust. 1 kary nie pokrywają ich szkód.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają
w mocy i wiążą strony umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
§8
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego, na
zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotu zamówienia, przez
Wykonawcę, w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami.
Ponadto z chwilą przeniesienia praw, o których mowa w zd. 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiającego wyłączne prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich do
przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz wszystkich utworów w nim zawartych oraz
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje
następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, bez ograniczeń co do ilości
egzemplarzy, dowolną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną,
cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz
metodą druku 3D, w dowolnej formie zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu
z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
b) publiczne wystawienie, wyświetlenie;
c) wprowadzenie do obrotu oraz obrót egzemplarzami w kraju i za granicą;
d) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana egzemplarzy;
e) nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stację naziemną i stacje kablowe, reemitowanie, niezależnie od systemu,
standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
f) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości nadań;
g) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
h) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów;
i) wykorzystanie na stronach internetowych;
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
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k) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
l) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy;
m) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, o których mowa w ust. 1, przechodzą na
Zamawiającego w dacie odbioru przez niego przedmiotu zamówienia (jednostkowego).
Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaciągnął jakichkolwiek
zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Wykonawcy do przeniesienia
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych na Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego i jego następców
prawnych autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy
oraz wszystkich utworów w nim zawartych oraz gwarantuje, że ewentualne osoby trzecie
będące twórcami przedmiotowych utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego
i jego następców prawnych autorskich praw osobistych. Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do wprowadzania zmian do przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz
wszystkich utworów w nim zawartych i udostępniania ich anonimowo.
5. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do
Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw pokrewnych, jak
również dóbr osobistych, w związku z wykonanymi zamówieniami jednostkowymi
w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych
kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania do zapłaty.
§9
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana za odpowiedzialną za niewywiązanie się z Umowy
w przypadku, gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z Umowy
z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej
katastrofy, embarga lub wojny.
2. Strony ustalają, że w przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę
z zobowiązań określonych w § 1 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siła
wyższa itp.), Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmiany w sposobie
wykonania ustalonych świadczeń, a Zamawiający będzie uprawniony do rozpatrzenia
propozycji Wykonawcy.
§10
Kontakty
Dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony wyznaczają niżej wskazane osoby do
utrzymywania kontaktów z drugą Stroną tylko w ramach niniejszej Umowy:
1) Ze strony Wykonawcy: …………………..
2) Ze strony Zamawiającego: …………………..
§11
Poufność
1. Strony zobowiązują się do:
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a) zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy oraz wszelkich informacji
dotyczących drugiej Strony, powziętych, uzgodnionych lub otrzymanych w trakcie
współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła oraz
informacji dotyczących pracowników, współpracowników oraz kadry zarządzającej
(dalej: „Informacje Poufne”);
b) wykorzystywania informacji Poufnych jedynie w celach określonych w Umowie;
c) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie, że
żadna z osób uzyskujących Informacje Poufne, nie ujawni tych informacji ani
źródła ich pochodzenia zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez
uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie, pod rygorem
nieważności, od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
d) ujawnienia Informacji Poufnych jedynie tym pracownikom bądź współpracownikom
Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie niezbędnym
dla realizacji niniejszej Umowy.
2. Nie wymaga zgody drugiej Strony ujawnienie informacji wynikających z Umowy
w przypadku, gdy wystąpi o to organ uprawniony do ich uzyskania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W tej sytuacji, Strona przekazująca informacje
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie ujawnienia
Informacji Poufnych.
3. Strony nie są zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do informacji, które:
a) były w posiadaniu Strony otrzymującej informację jeszcze przed otrzymaniem jej
od drugiej Strony;
b) zostały udostępnione do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie
w powszechnie dostępnych rejestrach (w inny sposób niż poprzez naruszenie
zobowiązania do zachowania poufności);
c) na których ujawnienie Strona udostępniająca wyraziła pisemną zgodę, pod
rygorem nieważności.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§12
Postanowienia końcowe
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wycena jednostkowa.
2) Załącznik nr 2– Opis przedmiotu zamówienia z dnia …………… r.
3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru.
4) Załącznik nr 4 – informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych
przez
Urząd
Metropolitalny
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
w Katowicach (opcjonalnie).
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..……………………………….
Zamawiający

..…….………………………
Wykonawca
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Załącznik nr 3 do Umowy nr …….
PROTOKÓŁ ODBIORU
Sporządzony w dniu................... r., w………., na podstawie Umowy …………..
W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………...…..
Ze strony Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………….….……
1.
Stwierdzono wykonanie przedmiotu umowy w postaci ………………………………..
zgodnie z umową *) / niezgodnie z umową *)
2.
Odbiór uznaje się za dokonany z wynikiem:
pozytywnym *) protokół jest potwierdzeniem należytego wykonania umowy oraz podstawą
do wystawienia i realizacji faktury.
negatywnym *) opis przyczyn:………………………………………………………………
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
*) niepotrzebne skreślić

W imieniu wykonawcy
Imię i nazwisko

W imieniu Zamawiającego
Imię i nazwisko

/pieczątka, data podpis/

/pieczątka, data podpis/
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …….
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH
PRZEZ URZĄD METROPOLITALNY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM I REALIZACJĄ UMÓW1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy: …………..
Na skutek niepodania danych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
2. Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. W sprawach ochrony danych można się kontaktować
pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail: daneosobowe@metropoliagzm.pl
z inspektorem ochrony danych.
3. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia
przetwarzania. Ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
▪ innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania
zadań publicznych,
▪ innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada obowiązek udostępnienia
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych,
b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub
z przepisów szczególnych,
c) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania,
d) szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto na stronie:
http://bip.metropoliagzm.pl/artykuly/34534/ochrona-danych-osobowych.

1Realizacja

obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r.
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