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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego  

 

PROJEKT UMOWY nr ………………../2022 

zawarta w dniu …………….. 2022 r. w Rajczy, pomiędzy Gminą Rajcza z siedzibą 34-370 

Rajcza, ul. Górska 1, posiadającą numer NIP: 5532511956 oraz numer REGON: 072182692, 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działają ………………………… – 

Wójt Gminy Rajcza, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………………….. 

a   

Firmą: …………………., z siedzibą ……………………, posiadającą numer NIP: 

……………………..oraz numer REGON: …………………., reprezentowaną przez: 

……………………., zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ” 

 

 – bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) oraz zgodnie z art. 44 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 305 t. j.) 

 

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:  

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania pod nazwą: „Odbiór, 

transport oraz  unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców 
Gminy Rajcza w 2022 roku – w  ilości około 97,05 Mg”, zgodnie ze złożoną w dniu 
……………………..2022 r. ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu prac polegających na usunięciu 

wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

b) odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących 

z dachów i elewacji uczestniczących w projekcie budynków położonych na terenie 

gminy Rajcza bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania (w razie 

potrzeby Wykonawca winien zapewnić odpowiednie worki lub palety).  

c) zważenia odpadów na terenie posesji oraz załadunku i transportu azbestu na miejsce 

składowania (utylizacji). 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

a) transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu 

na konieczność dojazdu do miejsc trudno dostępnych. 

b)  transport odpadów zawierających azbest odbywać się zgodnie z przepisami 

o przewozie towarów niebezpiecznych.  

c) odpady będą składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub 

na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

4. Strony wspólnie ustaliły, że masa odpadów azbestowych została oszacowana 

na podstawie powierzchni dachowej zadeklarowanej przez mieszkańca uczestniczącego 

w projekcie (przemnożenie powierzchni dachowej przez ciężar jednostkowy eternitu), 

a następnie będzie potwierdzana przez Wykonawcę na podstawie ważenia w miejscu 

odbioru materiału.  

5. Odbiór odpadów będzie realizowany po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminów 

odbioru odpadu z właścicielami budynków widniejącymi na liście przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
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6. Wykonawca przystąpi do wykonywania powierzonych mu prac niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

7. Decyzje i ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, którym 

jest:………………………………………………………………………………………….. 

 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą 

starannością, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa w tym zakresie 

a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 z późń. zm.) oraz 

współdziałania z właścicielami posesji, na których będą świadczone usługi.  

 

§3 

1. Prawidłowość wykonanych prac oraz oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego 

każdorazowo potwierdzana będzie przez właściciela posesji uczestniczącej w projekcie na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.  

2. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie oświadczenia o którym mowa powyżej 

i dołączenie go do dokumentacji odbioru końcowego. 

 

§4 

W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową:  

1) dokumentację związaną z dokonanym przez wykonawcę zgłoszeniem organowi nadzoru 

budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest. 

2) kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

3) pisemne oświadczenia (załącznik 3 do umowy) właściciela posesji objętej projektem o:  

 przekazaniu do utylizacji odpadu zawierającego azbest z określeniem jego ilości w Mg. 

(odpad powinien być zważony na posesji), 

 uporządkowaniu terenu po wykonaniu usługi,  

 nie wyrządzeniu szkód w czasie realizacji usługi,  

 zakończeniu usługi w terminie, 

 oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego 

4) Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania powierzonych mu prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych 

§5 

1. Powierzenie wykonania części prac objętych Umową innym wykonawcom wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym 

powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą Umową. 

 

§6 

1. Do nadzorowania prac związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z treści 

niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:  
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a) …………………………………………... 

b) …………………………………………... 

 

§7 

Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych maszyn i urządzeń.  

 

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, 

niezwłocznie po podpisaniu Umowy i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń o których mowa 

w §1 pkt 2 lit. a umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają do dnia: 20 września 

2021 r.  

§9 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie za 1 Mg materiałów 

zawierających azbest zgodnie z przedłożoną Ofertą Wykonawcy w wysokości:  

a) Odbiór, wywóz i utylizację 1 Mg w/w materiałów:  

cenę netto: …………………………………………… zł (słownie:…………..00/100) 

podatek VAT: ……………………………………… zł (słownie:……………00/100) 

cenę brutto: ………………………………………… zł (słownie:……………00/100) 

b) Całkowita wartość umowy wynosi: …………………………… zł brutto 

(słownie:…………………….00/100) w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia minimum 97,05 ton azbestu. W przypadku 

gdyby pozostał jeszcze nie usunięty azbest na posesjach uczestniczących w projekcie 

strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilości prac z zastrzeżeniem uzyskania na to 

środków finansowych. 

§10 

1. Termin płatności faktury uzależniony jest od otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

w …………………………………………. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

dotacji. 

3. Płatność nastąpi na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia wykonanych 

prac wraz z protokołem ostatecznego odbioru robót podpisanego przez Wykonawcę 

i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku przedłożenia 

nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający niezwłocznie wezwie 

pisemnie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni. 

4. W przypadku zakwestionowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę prac 

i odmowie wypłaty w tym zakresie dotacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

stosunkowemu zmniejszeniu.   

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP: ……………………… 

 

§11 

1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić 

od Umowy, w następujących okolicznościach:  

a) Wykonawca nie przystąpił do robót w wyznaczonym terminie,  
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b) Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 20 dni,  

c) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji Firmy 

Wykonawcy, 

d) wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową jak i obowiązującymi 

przepisami w zakresie odbioru odpadów azbestowych ich transportu i składowania.  

3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od wystąpienia 

powyższych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§12 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale 

Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia od Umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku ich rozliczenia, 

Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do 

wiadomości Wykonawcy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego.  

§13 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

§14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu i zakończeniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia odpowiadającego iloczynowi 97,05 ton i ceny jednostkowej brutto za 

tonę tj. ……………………………………………… zł za każdy dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie z rozpoczęcia robót oraz nieusprawiedliwione przerwy w wykonywaniu 

robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia odpowiadającego iloczynowi 97,05 ton 

i ceny jednostkowej brutto za tonę tj. ………………… zł za każdy dzień opóźnienia.  

2. Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi 

odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia odpowiadającego iloczynowi 97,05 ton i ceny jednostkowej brutto za tonę 

tj. ……………………… zł.  

§16 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały 

przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie 

dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.  
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§17 

Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  

a) Załącznik nr 1 – oferta z dnia …………………………2022 r., 

b) Załącznik nr 2 – lista mieszkańców objętych odbiorem, 

c) Załącznik nr 3 – druk oświadczenia właściciela odpadu, 

d) Załącznik nr 4 – Umowa o powierzenie przetwarzanie danych osobowych zawarta 

w dniu ……………………………2022 r. 

 

§18 

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 

§19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa  

 

§20 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy …………./2022  
z dnia ………………..20221 r.  

 
UMOWA POWIERZENIA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
zawarta dnia …………………… 2022  r.(zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 
Firmą: …………………., z siedzibą ……………………, posiadającą numer NIP: 
……………………..oraz numer REGON: …………………., reprezentowaną przez: 
……………………., zwaną w treści umowy „Podmiotem przetwarzającym” 
a 
Gminą Rajcza z siedzibą 34-370 Rajcza, ul. Górska 1, posiadającą numer NIP: 5532511956 
oraz numer REGON: 072182692, zwaną dalej „Administratorem danych” lub 
„Administratorem” w imieniu której działają ………………………… – Wójt Gminy 
Rajcza, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………………….. 
 

§1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
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 (zwanej dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 
zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wy-
mogi Rozporządzenia. 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane 
osobowe osób oddających azbest na terenie Gminy Administratora danych w zakresie: 
a) imię, nazwisko;  
b) adres zamieszkania lub realizacji zadania, mogący być tożsamym z adresem 

zamieszkania; 
c) numer telefonu kontaktowego; 
d) powierzchnia i nr działki. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy nr ………/2022 zawartej 
w dniu …………………2022 r.  na podstawie, której Podmiot przetwarzający będzie 
realizować odbiór, wywóz i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu 
Gminy Rajcza. 

§3 
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 
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realizacji niniejszej umowy. 
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust 3 lit b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwa-
rzaniem usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane oraz usuwa wszelkie ich 
istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin. 

 
§4 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i za-
bezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 7 – dniowym uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni  

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

 
§5 

Podpowierzenie 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 
podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 
ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 
niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 
§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Admi-
nistratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 
określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 
dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, 



 

S
tr

o
n

a
 8

 

a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 
i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 
Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych 
osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

 
§7 

Czas obowiązywania umowy 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres trwania umowy 

GŁÓWNEJ. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jedno miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
§8 

Rozwiązanie umowy 
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę z skutkiem natychmiastowym, 

gdy Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 
 

§9 
Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych 
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub 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 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych.   
 

 
ADMINISTRATOR DANYCH                          PODMIOT PRZETWARZAJĄCY  


