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Umowa zlecenia 

 

Zawarta dnia ……………………………… pomiędzy: 

 

Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego 

Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000620948, NIP 716-281-87-34 REGON 364225843, kapitał 

zakładowy: 1.350.000 zł, reprezentowaną przez Pana Tomasza Szymajdę – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej “Zleceniodawcą” 

 

a 

 

Zleceniobiorcą 

 

łącznie zwanymi Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na pełnieniu 

funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych (IODO). 

2. Do zadań IODO należy w szczególności:  

1) nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych w Puławskim Parku Naukowo-

Technologicznym Sp. z o.o., 

2) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 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 (RODO) oraz innych przepisów 

o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,  

3) monitorowanie przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów Unii lub krajowych o 

ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, 

szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym 

audyty,  

4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;  

5) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,  

6) współpraca z organem nadzorczym,  

7) zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,  
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8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

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

stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,  

9) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów, 

10) wykonywanie innych czynności w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy, które na mocy RODO lub 

innych przepisów o ochronie danych osobowych należą do IODO.  

 

§ 2. 

Uprawnienia i obowiązki 

1. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania czynności Zleceniodawca 

zobowiązuje się współpracować ze Zleceniobiorcą w miejscu wykonywania Przedmiotu umowy i 

wykonywać zalecenia stosownie do możliwości organizacyjnych, technologicznych i 

ekonomicznych. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazywać Zleceniodawcy informacje o przebiegu 

realizowanych prac niezwłocznie na każde żądanie Zleceniodawcy.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością  

i według jego najlepszej wiedzy. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na 

prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy oraz oświadcza, że ma ważne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. 

5. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania świadczeń będących 

przedmiotem Umowy innemu podmiotowi gospodarczemu ani innej osobie trzeciej. 

 

§ 3. 

 Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia przez Zleceniobiorcę 

wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, gdy Zleceniobiorca wykonuje swoje 

obowiązki w sposób nienależyty i sprzeczny z jej postanowieniami. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawca od dnia zawarcia niniejszej umowy 

do 31 lipca 2020 r. zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie ……….. PLN (słownie: 

…………… złotych) miesięcznie.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku. Rachunki te będą wystawiane do 10 dnia 

miesiąca, następującego po miesiącu, za który są należne (z dołu). 

3. Zleceniodawca jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP 7162818734.  
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§ 5. 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 lipca 2020 r. 

 

§ 6. 

Odpowiedzialność 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy  

z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

działalności Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego 

Zleceniobiorcę, jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez 

Zleceniodawcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Zleceniobiorca mógł to z łatwością 

stwierdzić. 

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za niedostosowanie się Zleceniodawcy do zgłoszonych uwag i 

zaleceń IODO. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości opłaty miesięcznej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

W przypadku, w którym szkoda przekroczyłaby wysokość kary umownej, Zleceniodawcy 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 

Oświadczenia Stron 

1. Strony niniejszym oświadczają, iż są należycie umocowane do reprezentacji i składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotów, które reprezentują. 

2. Strony niniejszym oświadczają, iż podane przez nich adresy stanowią jednocześnie adresy do 

doręczeń. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana dotyczy, obowiązana 

jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej.  

3. W przypadku braku poinformowania przez którąkolwiek ze stron o zmianie danych,  

o których mowa w pkt. 2, doręczenie na wskazane adresy nie wywołuje ujemnych skutków 

prawnych. 

4. Strony zastrzegają dla wzajemnych oświadczeń Stron wyłącznie formę pisemną  

z doręczeniem listem poleconym lub bezpośrednio do rąk uprawnionego do reprezentacji za 

Stronę. 

 

§ 8.  

Zasada poufności 
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1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Umowie, jak również uzyskane przez Strony umowy w 

trakcie lub związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza informacje o kontrahentach, 

warunkach handlowych i wszelkie inne istotne dane stanowią tajemnicę handlową i nie mogą być 

przez Strony ujawnione osobom trzecim ani też wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie dla 

innych celów niż związanych z realizacją współpracy.  

2. Wskazany w ust. 1 obowiązek zachowania tajemnicy nie obejmuje przypadków, gdy ujawnienie 

informacji nakazują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w zakresie przewidzianym w tych 

przepisach lub o ujawnienie takich informacji wystąpi Właściciel budynku PPNT – Gmina Miasto 

Puławy lub inny upoważniony organ. 

3. Informowanie osób trzecich o fakcie współpracy oraz o zakresie usług jakie realizował 

Zleceniobiorca nie jest uznawane za naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 9.  

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną 

rozwiązane przez strony umowy na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wiążą następców prawnych Stron i nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

……………………………                                                 …………………………………….. 

    Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 


