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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 z dnia 07.12.2018r. 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………..…………………………..........… 
.........….............….......….........….....….................….......….….........….....….....….......…..…. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu/fax-u ..……………………………………………………………….......................... 
NIP .…………………………………………………………………… 
Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy ………........................…………... 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na:  
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w okresie od 
01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

 
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu 
ofertowym:  

 Cena jedn. 

Netto za  
1 m-c 

VAT Cena jedn. 

Brutto za  
1 m-c 

Ilość  
m-cy 

Cena brutto za 

12 m-cy 

Świadczenie usługi dostępu do sieci 
Internet w ramach trwałości projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria 
Zebrzydowska” w okresie od 
01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

     

 
za cenę netto   ………………………………  złotych,  
podatek VAT ……… %  ……………………………..   złotych,  
łącznie cena brutto  ………………………………….   złotych,  
słownie cena brutto: ……………...………………………………………………………… 
…...............................................…………………………………………………………… 

1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.   
2. Termin związania ofertą: 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty. 
3. Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

 
 
………………………………………..          …….……………………………………….. 
               (miejscowość, data)      (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej) 
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                                 Załącznik nr 2 do zapytania  
ofertowego z dnia 07.12.2018r. 

 

Umowa nr……  
zawarta w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu ……………………… pomiędzy: 
Gminą Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą: ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska, NIP – 5511158182, 
w imieniu której działa: 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą przy 
Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,  
reprezentowanym przez ..............….......… 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… z siedzibą 
w ………….....………………………………….. 
NIP: …………………………………………………, zwanym/-ą w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez: …......................................…………………………… 
 
 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia polegający na: 
świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria 
Zebrzydowska”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 
2013 - zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia ……………………….. 

 
§2 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla 60 gospodarstw domowych znajdujących 
się na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska tj.   

 Stanisław Dolny – 10 sztuk; 

 Przytkowice – 14 sztuk; 

 Barwałd Średni – 4 sztuki; 

 Kalwaria Zebrzydowska – 11 sztuk; 

 Podolany – 1 sztuka;  

 Zebrzydowice – 7 sztuk;  

 Barwałd Górny – 6 sztuk;  

 Brody – 5 sztuki; 
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 Leńcze – 2 sztuki.  

oraz dla 14 jednostek podległych: 

 Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – 7 sztuk; 
 Szkoła Podstawowa w Brodach – 7 sztuk; 
 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach – 7 sztuk; 
 Szkoła Podstawowa  w Zebrzydowicach – 7 sztuk; 
 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym – 7 sztuk; 
 Zespół Szkół nr 6 w Leńczach – 7 sztuk; 
 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim – 5 sztuk; 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu Dolnym – 5 sztuk; 
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany – 5 sztuk; 
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzycach Wielkich – 5 sztuk; 
 Przedszkole Publiczne w Podolanach – 5 sztuk; 
 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej – 5 sztuk; 
 MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej – 3 sztuki; 
 Świetlica środowiskowa w Leńczach – 5 sztuk. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod 

inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych gminy 

Kalwaria Zebrzydowska. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 20% 

użytkowników w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany miejsca 

pobytu beneficjenta ostatecznego lub zmiany beneficjenta ostatecznego w ramach umowy, 

Wykonawca dokona przeniesienia instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu.     

3. Parametry techniczne:  

 stały dostęp do sieci Internet, co oznacza zapewnienie korzystania z Internetu, a nie 
tylko możliwości technicznych jego podłączenia, 

 transfer do komputera użytkownika (download) minimum 4096 kbit/s, 
 transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 1024 kbit/s, 
 nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od 

ilości przesyłanych przez łącze danych, 
 dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł, nr PIN itp. aby mieć 
możliwość korzystania z Internetu  

 w każdym przypadku braku możliwości technicznych zestawienia łącza o parametrach 
wymaganych w ust. 2-4, instalacja łącza o parametrach niższych będzie wymagała 
uzyskania zgody Zamawiającego.  

 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet ma odbywać się na urządzeniach 
udostępnionych przez Wykonawcę. Sygnał dostępu do sieci Internet ma być 
dostarczany do jednego komputera w przypadku gospodarstw domowych 
(stanowiącego własność Zamawiającego), zaś w jednostkach podległych 
Zamawiającemu - do routerów (stanowiącego własność Zamawiającego).  

 Po stronie Wykonawcy będzie leżało zablokowanie wszystkich usług dodatkowych 
mogących zwiększyć comiesięczne opłaty pokrywane przez Zamawiającego. 
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Wykonawca przyjmuje do wiadomości, a Zamawiający zastrzega, że nie będzie płacił 
większych kwot niż wynikłych ze złożonej oferty, a mogących powstać w rezultacie 
korzystania przez użytkowników końcowych z usług dodatkowych. 

 W kwestiach technicznych Wykonawca będzie się kontaktował z użytkownikami 
końcowymi na własny koszt. 

 Wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym 
właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać 
niezbędnych ustaleń technicznych w celu przeprowadzenia prac montażowych i 
instalacyjnych, o ile będą wymagane. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe 
wskutek prac montażowych i instalacyjnych. 

 Użytkownik końcowy i Zamawiający nie będzie podpisywał żadnej dodatkowej umowy 
z dostawcą sygnału internetowego. Realizacje tego zakresu usług będzie określała 
umowa pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

 Wykonawca zapewni świadczenie usługi serwisowej i dokonywania napraw na 
warunkach określonych w § 3 umowy. 

 
§ 3 

 Wykonawca zapewni świadczenie usługi serwisowej i dokonywania napraw na 
warunkach: 
 Wykonawca zapewni dostępność telefoniczną do serwisu czynnego 7 dni w 

tygodniu 24 godziny na dobę. 
 Zgłoszenia serwisowe będą przekazywane przez użytkownika końcowego lub 

pracownika Zamawiającego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii w postaci braku dostępu do sieci 

Internet w gospodarstwach domowych użytkowników końcowych/jednostkach 
podległych w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia. 

 Zgłoszenie nastąpi telefonicznie lub przez e-mail.  
 Wymiany uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze 

internetowe, z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na własny koszt. 
Czas realizacji 2 dni robocze od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego 
naprawy. 

 Z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający 
wykonanie usługi podpisany przez Wykonawcę oraz użytkownika łącza. 

 Awarie wynikłe w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, ulewy, 
wichury, itp.) Wykonawca usunie na własny koszt. 

 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu serwisu 
świadczonej usługi oraz napraw, w tym rekonfiguracji urządzeń dostępowych 
i aplikacji dostępowych na komputerach użytkowników końcowych, nadawania 
nowych nazw użytkowników, haseł, itp. 

 Wykonawca realizuje serwis wynikający z przedmiotu zamówienia do 31.12.2018 r. 
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonywania zadań serwisowych, 
Zama wiający ma prawo do reklamacji usługi i żądania od Wykonawcy jej 
ponownego wyko- nania w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez 
pracownika Zamawiającego. 
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§ 4 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi  ……….............….. zł 
brutto (słownie ……………………………………………. zł …../100). 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury co miesiąc.  
3. Termin zapłaty faktury za wykonanie przedmiotu umowy ustala się do 14 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za poszczególny 
miesiąc.  

Fakturę należy sporządzić wg następującego wzoru: 
 Nabywca -  Gmina Kalwaria Zebrzydowska  

         ul. Mickiewicza 7 

         34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 

          NIP – 5511158182,  

 

 Odbiorca -  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

         Al. Jana Pawła II 7 

         34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem na jego konto 
wskazane na fakturze. 

5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego.  
  

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami oraz postanowieniami umowy. 
 

§ 6 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z umową 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, 

 zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

 zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia 
wad.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 
4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić     
odszkodowania uzupełniającego. 
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego    
   wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tych faktów. 
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§ 7 
1. Wszelkie oświadczenia Strony umowy składają na piśmie, pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikają z realizacji niniejszej umowy 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron umowy. 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 z dnia 07.12.2018r 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

zawarta w dniu ................. w Kalwarii Zebrzydowskiej pomiędzy: 

Gminą Kalwaria Zebrzydowska w imieniu, której działa Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej reprezentowany przez kierownika mgr 
Dorotę Pocztowska 

zwanym dalej Zleceniodawcą lub Administratorem danych (administratorem) 

a  

.................................................................................................................................... zwaną 
dalej Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym zwanymi każdą z osobna 
w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.  

Zważywszy, że:  Zleceniobiorca będzie wykonywał odpłatne świadczenie na rzecz 
Zleceniodawcy w postaci świadczenia usług dostępu do sieci Internet w ramach 
trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy 
Kalwaria Zebrzydowska” w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach 
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi 
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

§ 1  

Oświadczenia Stron 

 Przetwarzanie danych osobowych z tytułu umowy głównej- o świadczenie usług 
odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO“.  

 Administrator danych powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe, 
które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, 
w zakresie i celu określonym Umową. 
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 Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych, o których mowa w art. 29 RODO oraz że osoby te zostały 
zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością 
za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do 
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych 
i sposobów ich zabezpieczenia. 

§ 2 

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 

 Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika Projektu Administratora danych jedynie w celu świadczenia usług 
dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach 
realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest 
niezbędny do realizacji tych celów 

 Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca 
wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane. 

§ 3 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

 Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy 
z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, 
organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania 
powierzonych danych osobowych. 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne 
mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

 Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych 
danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
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 Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane 
polecenie administratora.  

 Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę 
możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.  

 Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 
informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych 
w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  

 Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca mu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 
szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

 Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje 
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie 
oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 
administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.  

 Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego 
bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych. 

§ 4 

Odpowiedzialność Stron 

 Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa 
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

 Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie 
powierzonych danych niezgodnie z umową.  

 Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli 
nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza 
zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 
podmiot przetwarzający : 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” 
„Dotacje na innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

16 

 pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
nie usunie ichw wyznaczonym terminie 

 przetwarzane dane są niezgodne z umową 

 powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 
administratora danych  

§ 6 

Zasady zachowania poufności 

 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  

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

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to 
również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie 
nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty 
prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia. 

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

 Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania 
umowy na świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług 
dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach 
realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
 z dnia 07.12.2018r 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 7, 34-1300 Kalwaria Zebrzydowska 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu utrzymania trwałości projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013  

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia 
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci 
przechowywania dokumentów. 

4. Inspektor Ochrony Danych w MGOPS, kontakt: al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 
tel: 33-876-51-66, e-mail: iodo@mgopskalwariaz.com.pl 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa w tym Instytucji Wdrażającej -Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. 
Spokojna 13a, 01-044 Warszawa  beneficjentowi projektu – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. 
Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Wdrażającej lub beneficjenta, a także powierzone specjalistycznym podmiotom, 
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Wdrażającej oraz beneficjenta kontrole i audyt 
w ramach projektu. 

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i trwałości projektu oraz przez okres 
wynikający z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli 
pozwalają na to przepisy), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

8. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe następują na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie 
podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania.  
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