Zał. nr 5 Umowa
Nr postępowania: ZP/CPR/1/2022
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG nr ………./2022
zawarta w dniu ……….…. 2022r.
pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (kod 58-310) przy ul.
Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043944 posiadającą kapitał
akcyjny 9 470 000,- zł, Regon 890004750, NIP 886 000 34 33,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
oraz
................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................
wpisaną do .................................................... pod numerem ............................................
reprezentowaną przez:
.........................................................
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi „Stronami”.
Umowa dotyczy współpracy umawiających się Stron przy realizacji usługi szkoleń z zakresu zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Dobry Biznes” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych na regionalnym rynku pracy; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
§1
Zamawiający zleca zamówienie a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi, o której mowa w
treści § 3 niniejszej umowy.
§2
Dla potrzeb realizacji umowy przyjmuje się, że:
1. „PO WER” oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2. „Działanie” oznacza Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy;
3. „Projekt” oznacza projekt pn. „Dobry Biznes”;
4. „Instytucja Zarządzająca” – oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju Regionalnego
5.

„Instytucja Pośrednicząca” – należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
1)

„dane osobowe oznacza to dane osobowe w rozumieniu 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), które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz

Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/DS/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r.,1
z późn. zm.;
6. „przetwarzanie danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym
Przedmiot umowy
§3
1. Przedmiotem umowy jest usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej w ramach projektu „Dobry Biznes” dla Uczestników/czek projektu,
wymienionych w § 5 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych
z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, zgodnie ze złożoną w
postępowaniu (sygn. akt. ZP/CPR/1/2022) ofertą, zgodnie z „Zakresem zadań Wykonawcy”
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z dokumentami programowymi PO WER oraz Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, w
szczególności z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i procedurami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i
terminową realizację projektu „Dobry Biznes” oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów)
zakładanych w projekcie.
4. Wykonawca, zgodnie z wymogami zawartymi w „Zakresie zadań Wykonawcy” stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, zapewni niezbędny personel i narzędzia dla właściwego i terminowego
wykonania umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz
dopełnienie wszelkich zobowiązań prawnych związanych z ich zatrudnianiem.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na ustalonych umową warunkach, z
zachowaniem terminów oraz z najwyższą starannością, efektywnością, zgodnie z najlepszą
praktyką i wiedzą naukową i zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi dla projektów
współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieżącą kontrolę i prawidłowość realizacji
wsparcia szkoleniowego, powierzonego w myśl zapisów umowy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z
realizacją przedmiotu umowy.
§4
1. Okres realizacji przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z „Zakresem zadań Wykonawcy” ustala
się następująco:
- data rozpoczęcia: dzień podpisania umowy,
- data zakończenia: 31 maj 2022 r.
2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów wsparcia zostały zawarte w „Zakresie
zadań Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§5
1

Należy przywołać Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jeżeli stroną umowy
o dofinansowanie projektu jest Instytucja Pośrednicząca.

1. Uczestnikami/czkami wsparcia szkoleniowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej, udzielanego w ramach projektu „Dobry Biznes”, mogą być wyłącznie
Uczestnicy/czki Projektu, tj. min. 158 osób, skierowani do udziału w usłudze przez
Zamawiającego.
2. Uczestnicy/ki projektu zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą przy wykorzystaniu
wsparcia oferowanego w ramach projektu „Dobry Biznes”. Celem udziału Uczestników/czek w
szkoleniach jest podniesienie umiejętności związanych z planowaniem i samodzielnym
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz na podstawie nabytej wiedzy przygotowanie
Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i Biznes Planu.
3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od Uczestników/czek wsparcia szkoleniowego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania realizacji przedmiotu umowy przy użyciu
dokumentów spełniających wymogi Działania, a w szczególności przy użyciu dokumentów,
których wzory w formie elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy, umożliwiających
prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz do udostępniania i terminowego dostarczania
tych dokumentów Zamawiającemu.
2. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kompletną i właściwie przygotowaną
dokumentację złożoną z elementów wymienionych w § 9 ust. 3.2 i 3.3 umowy, nie później niż w
okresie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego ze szkoleń, z zachowaniem terminów
wskazanych w „Zakresie zadań Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca sporządzi, według wzoru ustalonego przez Zamawiającego, sprawozdanie końcowe
z realizacji przedmiotu umowy, podsumowujące również wyniki oceny efektywności udzielonego
wsparcia i przekaże je Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych następujących po
miesiącu, w którym zakończyła się realizacja wsparcia szkoleniowego.
4. Wszyscy/tkie trenerzy/ki, uczestniczący/e ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia
zobowiązani/e są do znajomości zasad realizacji wsparcia z poszanowaniem równości szans, płci,
osób z niepełnosprawnością, w tym „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Zamawiający deklaruje
przekazanie Wykonawcy materiałów opisujących kwestie równościowe, realizację wsparcia na
rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Obowiązki Zamawiającego
§7
1. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy dane i dokumenty dotyczące
Uczestników/czek projektu oraz wszystkie informacje, dokumenty i wzory dokumentów będące
w jego posiadaniu, niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracował z Wykonawcą przy dostarczaniu
informacji, których Wykonawca może potrzebować w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy.
Wynagrodzenie
§8
1. Z tytułu właściwej realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach projektu „Dobry Biznes”, będącego przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej: ……………. PLN brutto (słownie:
………………………………………….. złotych), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za zorganizowanie i
przeprowadzenie 1 godziny dydaktycznej szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty ……………………. PLN brutto.
2. W kwocie wynagrodzenia określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przygotowanie materiałów

szkoleniowych, przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w odniesieniu do
utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w § 14 umowy.
3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą
dodatkowy termin wykonania zamówienia.
5. W przypadku uchybienia terminom wskazanym w § 6 umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za każdy
dzień zwłoki.
6. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości do 10% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
7. Wykonawca dokonuje zapłaty kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 9, na pisemne wezwanie
Zamawiającego, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w tym wezwaniu.
8. Zamawiający może dokonywać potrąceń kar umownych, z kolejnych zatwierdzonych do wypłaty
płatności.
9. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania do
pełnej wartości poniesionej szkody.
Zlecenia i płatności
§9
1. Wykonawca będzie realizował usługi na podstawie pisemnych Zleceń, wystawianych na bieżąco
przez Zamawiającego. Każde ze Zleceń dotyczyło będzie pojedynczego 40godzinnego szkolenia
dla jednej grupy szkoleniowej liczącej średnio 16 osób.
2. Strony uzgadniają, iż wynagrodzenie będzie należne wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi,
objęte Zleceniem.
3. Płatności za faktycznie zrealizowane usługi będą dokonywane na podstawie następujących
dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę:
3.1 Faktury VAT obejmującej łączny koszt realizacji danego Zlecenia, wystawionej zgodnie z
odrębnymi przepisami po zaakceptowaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 3.2 i w
przypadku ostatniego zlecenia dodatkowo dokumentacji wymienionej w ust. 3.3. oraz po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego
3.2 Kompletnej dokumentacji dotyczącej udzielonego wsparcia:
3.2.1. Dokumentacja szkolenia (pakietu szkoleniowego/pojedynczego Zlecenia), z zastrzeżeniem
pkt. 3.3, składa się w szczególności z:
a) karty organizacyjnej szkolenia wraz ze szczegółowym programem i harmonogramem
szkolenia,
b) dziennika zajęć edukacyjnych wraz z listą obecności i innymi potwierdzeniami (w
oryginale),
c) min. 2 fotografii dokumentujących realizację szkolenia,
d) oryginałów dokumentów, na podstawie których dokonano pomiaru przyrostu wiedzy i
umiejętności Uczestników/czek szkolenia (np. pre i post-testy), oryginałów ankiet
oceniających szkolenie oraz z raportu podsumowującego i analizującego otrzymane
wyniki,

e) rejestru wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia oraz kserokopii tych zaświadczeń
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę,
3.2.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inne, niż wyżej
wymienione dokumenty, jeżeli są niezbędne do właściwego udokumentowania
udzielonego wsparcia.
3.3 Sprawozdania końcowego z realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 6 ust. 3 umowy.
4. W terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji wymienionej w ust. 3 pkt. 3.2
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o jej akceptacji wraz z podpisanym protokołem
zdawczo-odbiorczym, bądź w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności w
tej dokumentacji, informację z uwagami. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia braków i nieprawidłowości oraz przesłania poprawnych dokumentów.
5. Płatności dokonywane będą na podstawie wystawionych faktur, o których mowa w ust. 3 pkt.
3.1, w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu
przez Zamawiającego środków z kolejnych transz przewidzianych w ramach rozliczeń
Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą.
6. Płatności
dokonywane
będą
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
………………………………………...............................................................................................

nr:

§ 10
1. Zamawiający może zawiesić wypłatę wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia:
a) nieprawidłowej realizacji zadań, w szczególności w przypadku opóźnienia w ich realizacji,
wynikającego z winy Wykonawcy, w tym opóźnień w składaniu dokumentacji w stosunku do
terminów przewidzianych umową,
b) utrudniania kontroli realizacji zadań,
c) dokumentowania realizacji zadań niezgodnie z postanowieniami umowy,
d) na wniosek instytucji kontrolnych,
tylko w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która pozostaje w związku z okolicznościami
wskazanymi w pkt a-d.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem
Wykonawcy o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 2,
w terminie określonym w § 9 ust. 5.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za przeprowadzone przez Wykonawcę
szkolenie lub żądania ponownego przeprowadzenia szkolenia dla tego samego Uczestnika/tej
samej grupy Uczestników/czek, na koszt Wykonawcy, w przypadku gdy:
a) informacja o szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi, o której jest mowa w części II
Zakresu zadań Wykonawcy, w rozdziale 2 (załącznik nr 1 do umowy), zostanie przekazana do
akceptacji w terminie późniejszym niż wskazano w tym rozdziale,
b) średnia ocena pracy trenera/ki oraz pozostałych aspektów wsparcia podlegających ocenie
dokonywanej przez Uczestników/czki w ramach wypełnianych przez nich ankiet, będzie niższa
niż 3 w pięciostopniowej skali ocen,
c) przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne uprawnione instytucje kontrola wsparcia
wykaże istotne nieprawidłowości w jego realizacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za przeprowadzone przez Wykonawcę
szkolenie lub żądania przeprowadzenia dodatkowego szkolenia na koszt Wykonawcy, w
przypadku gdy Wykonawca z własnej winy nie osiągnie zaplanowanych rezultatów wskazanych w
„Zakresie zadań Wykonawcy” (załącznik nr 1 do umowy).

6. Jeżeli po wypłacie wynagrodzenia na podstawie dostarczonej dokumentacji lub czynności
kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że wynagrodzenie Wykonawcy zostało
wypłacone:
a) za zadania zrealizowane z winy Wykonawcy z rażącym naruszeniem postanowień umowy oraz
obowiązujących przepisów prawa,
b) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu całości lub części wynagrodzenia wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
7. Wykonawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 8,
na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w tym wezwaniu.
8. Zamawiający może dokonywać potrąceń nienależnie wypłaconego wynagrodzenia i kar
umownych, z kolejnych zatwierdzonych do wypłaty płatności.
9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych
wobec niego działań windykacyjnych z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Zamawiający może zlecić działania windykacyjne osobom trzecim jedynie po uprzednim
wyczerpaniu trybu dochodzenia roszczeń opisanego w ust. 7 i 8.
Kontrola, audyt i nadzór nad dokumentacją
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zamawiającego o problemach w realizacji
umowy, w szczególności o ewentualnym zamiarze zaprzestania jej realizacji.
2. Przedstawiania na wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z
realizacją umowy, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.
3. Poddania się kontroli realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego, dokonywanej przez
Zamawiającego, polegającej na przeprowadzaniu wizyt monitorujących w miejscu udzielania
wsparcia.
4. Poddania się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą
oraz inne uprawnione podmioty - w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. Wykonawca
udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty
istniejące w formie elektronicznej związane z realizacją umowy.
5. Prawo kontroli i audytu przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy,
jak i każdym innym miejscu związanym z usługami świadczonymi w ramach realizacji Projektu,
przy czym kontrola dokumentacji finansowej może odbywać się jedynie w siedzibie Wykonawcy
lub w miejscu jej przechowywania.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie określonym w
wezwaniu, w tym w szczególności umożliwiającym Zamawiającemu wywiązanie się z obowiązków
informacyjnych wobec Instytucji Pośredniczącej.
Ochrona danych osobowych
§ 12
1. Administratorem zbioru danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
a) Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 19
maja 2015 r. , nr WER/DS./DO/2015 z późn. zm., zawartego pomiędzy Powierzającym

(Instytucją Zarządzającą) a Instytucją Pośredniczącą oraz w związku z art. 28 RODO, Instytucja
Pośrednicząca powierzyła Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na
rzecz Powierzającego, na warunkach i celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach
zbiorów:
b) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
c) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój;
d) Zbiór danych osobowych z ZUS
2. Na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-02-0002/20-00 z dnia 13.09.2021 r. o
dofinansowanie projektu „Dobry Biznes” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i w związku z art. 4 pkt. 1
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,
Zamawiający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, w
szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom
Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia
Projektu, umowy, Programu oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji.
Zamawiający jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w
związku z realizacją Projektu i umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i
obowiązków wynikających z umowy i Programu.
3. Zamawiający na podstawie umowy zawartej na piśmie może korzystać z usług innych
podmiotów przetwarzających będących
podmiotami świadczącymi usługi na rzecz
Zamawiającego w związku z realizacją Projektu, pod warunkiem, że dadzą oni gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zakres danych osobowych
przetwarzanych przez inne podmioty przetwarzające musi być każdorazowo, indywidualnie
dostosowany do celu przetwarzania. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
zostanie zawarta z Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Wzór umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa
osób, których dane dotyczą.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niewykorzystywania uzyskanych danych
osobowych do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z
umowy.
Obowiązki informacyjne
§ 13
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne
„Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 20142020” i informować, że jest ona realizowana w ramach projektu pn. „Dobry Biznes"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój.
1. Zamawiający na potrzeby realizacji niniejszej umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej
obowiązujące logotypy i znaki. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do informowania

opinii publicznej o pomocy otrzymanej przez Uczestników/czki projektu z Unii Europejskiej w tym
Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. za pomocą:
a) oznaczania znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, logo Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz znakiem Unii Europejskiej:
 wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu;
 wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej;
 wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.
b) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 w miejscu realizacji
szkoleń;
c) przekazywania osobom uczestniczącym w projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie
przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
d) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach niniejszej
umowy.
2. Wykonawca nie będzie wykorzystywać prowadzonych działań do promowania własnej firmy w
jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo w materiałach
lub miejscach realizacji zamówienia.
3. Na potrzeby informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, Wykonawca udostępnia
Zamawiającemu wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji umowy,
w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących
Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich
bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
Prawa autorskie
§ 14
1.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie utwory (programy, materiały szkoleniowe, raporty itp.)
mogące stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych powstałe w
ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz
nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności autorskich
praw majątkowych innych osób.

2.

Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631, z późn. zmianami) do utworów, o których mowa w ust.
1, w pełnym zakresie bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich autorskich
praw majątkowych i praw pokrewnych.

3.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych do powstałych w ramach umowy utworów zgodnie ze wzorem umowy przenoszącej
autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a Twórcą, stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy.
Zmiany w umowie
§ 15

1.

Zamawiający może dokonać zmian dotyczących realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 4.

2.

Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmian dotyczących realizacji umowy pod
warunkiem zgłaszania ich nie później niż na 15 dni przed planowanym zakończeniem realizacji
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, a jeżeli
Zamawiający uzna, iż wnioskowane przez Wykonawcę zmiany wymagają zgody Instytucji
Wdrażającej (IP II stopnia), wprowadzenie zmian będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji tej
Instytucji.

4.

Zamawiający przewiduje niżej wymienione zmiany w treści umowy:

a) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia
wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy,
b) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do
zmieniających się wymogów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, do interpretacji i wytycznych Instytucji Pośredniczącej (Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy) oraz do obowiązujących przepisów prawa,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną,
d) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku,
gdy ta konieczność jest spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację
umowy zgodnie z pierwotną wersją,
e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i w jej załącznikach,
spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie,
f) dokonywanie zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienie przedstawionych w ofercie,
pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji nowej osoby przez Zamawiającego. Zamawiający
może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie, jeżeli uzna, że
osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.
5. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy
podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.

Tajemnica
§ 16
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z
umowy bez względu na wygaśnięcie/rozwiązanie/wypowiedzenie umowy – bez żadnych
ograniczeń czasowych.
2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od
Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,
tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie
wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie
określonym umową.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu
umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Rozwiązanie umowy
§ 17
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy.
a) Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy,
b) Wykonawca złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty
w celu uzyskania zapłaty za usługi świadczone w ramach umowy,
c) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie rozpocznie i/lub zaprzestanie realizacji
przedmiotu umowy i/lub będzie go realizował w sposób niezgodny z niniejszą umową,

d) został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawca pozostaje
w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją
działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie osiągnie rezultatów wskazanych w „Zakresie zadań Wykonawcy” (załącznik nr 1
do umowy) z przyczyn przez siebie zawinionych,
b) Wykonawca odmówi poddania się kontroli lub audytowi, o których mowa w § 11,
c) Wykonawca nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym przez
Zamawiającego terminie, w tym w szczególności umożliwiającym Zamawiającemu wywiązanie się
wobec Instytucji Pośredniczącej z obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) Wykonawca nie przedłoży w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań, o których
mowa w § 6 ust. 2 i 3.
3. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie będzie leżeć w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
§ 18
1. Wykonawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wypłaty Zamawiającemu
jakiegokolwiek odszkodowania:
a) jeżeli Zamawiający rażąco naruszy postanowienia umowy,
b) w razie niewypłacalności Zamawiającego bądź zagrożenia niewypłacalnością stwierdzonego w
wyniku audytu przeprowadzonego przez audytorów niezależnych od Wykonawcy,
c) w przypadku zaistnienia siły wyższej.
2. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów umowy uznaje się w szczególności wojnę,
kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar lub powódź.
§ 19
Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
§ 20
1. W przypadkach, o których mowa § 17 ust. 1, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez
odszkodowania i bez należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego zgodnie z § 8 ust. 1
oraz naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości tego wynagrodzenia.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 17 ust. 2 i 3 oraz w trybie § 18 i § 19, Wykonawcy
przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiadającego usługom prawidłowo dotychczas
wykonanym, zgodnie z postanowieniami umowy i przyjętym przez Zamawiającego zgodnie z
obowiązującymi w umowie procedurami.
3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie.
4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
wszystkie dokumenty związane z realizację przedmiotu umowy.
Postanowienia końcowe
§ 21
1.

Strony wytypują osoby uprawnione do reprezentowania ich we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją umowy.

2.

Korespondencja pisemna dotycząca realizacji przedmiotu umowy będzie kierowana na
następujące adresy:

Wykonawca:
…………………
Zamawiający:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
3.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać w drodze negocjacji i rozwiązywać polubownie, zaś w przypadku niemożności
osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki
wynikające z Programu, zapisy dokumentów programowych, a także odpowiednie przepisy
prawa unijnego i krajowego, w szczególności:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
e) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
f) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§ 22
1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

2.

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
nr 1: Zakres zadań Wykonawcy
nr 2: Wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a
Twórcą
nr 3: Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą

WYKONAWCA
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

Zał. nr 1. Zakres zadań Wykonawcy
Nr postępowania: ……/2022

Projekt „Dobry Biznes”
Usługa objęta zamówieniem:
Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
projektu „Dobry Biznes”
I. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1. Informacja o Projekcie.
Projekt „Dobry Biznes” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych na regionalnym rynku pracy; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od
01.09.2021r. do 30.06.2023r.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min 155 osób w wieku 18-29 z woj.
dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r., zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą i mających do tego predyspozycje. Cel będzie osiągnięty poprzez udzielenie dotacji na
utworzenie własnej działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego oraz realizację szkoleń,
umożliwiających uzyskanie kompetencji przedsiębiorczych.
Projekt wspiera 158 osób do 30 roku życia, zamieszkujących w województwie dolnośląskim:
- bierne zawodowo,
- bezrobotne niezarejestrowanych w Urzędach Pracy,
- zamieszkujących lub uczących się w województwie dolnośląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
- utraciły zatrudnienie po 01.03.20 i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem
pracy.
Projekt zakłada, że min 11% Uczestników Projektu, stanowić będą osoby z terenów zagrożonych
marginalizacją i zjawiskami kryzysowymi, tj. miasta średnie lub miasta tracące funkcje społecznogospodarcze w woj. dolnośląskim.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez udzielenie Uczestnikom/czkom projektu kompleksowego
wsparcia obejmującego:
-

szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej,
przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
pomostowe wsparcie finansowe.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.dobrybiznes.darr.pl
2. Przedmiot zamówienia i zakres usługi.
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach projektu „Dobry Biznes”
Okres realizacji przedmiotu zamówienia ustala się następująco:
a) data rozpoczęcia: dzień podpisania umowy,
b) data zakończenia realizacji szkoleń: 31.05.2022 r.

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji szkoleń dla kilku grup szkoleniowych (maksymalnie dla 3)
w jednym czasie.
Usługa obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na rzecz minimum 158 Uczestników/czek
projektu. W ramach zamówienia planuje się powierzenie Wykonawcy przeprowadzenia 9 szkoleń.
Każde szkolenie trwać będzie 40 godzin lekcyjnych (8 godz. lekcyjnych x 5 dni), a pojedyncza grupa
szkoleniowa będzie liczyła średnio 16 osób.
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowego programu szkolenia w języku efektów
kształcenia.
Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe dla każdego z Uczestników/czek szkoleń, materiały
dydaktyczne. Materiały będą zawierały podsumowanie treści, przygotowane zostaną przy zachowaniu
praw autorskich, bez elementów dyskryminujących itp. Ograniczając niekorzystny wpływu na
środowisko mat. szkoleniowe będą w każdym możliwym przypadku w formie elektronicznej.
3. Oczekiwane rezultaty przedmiotu zamówienia.
W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien osiągnąć następujące rezultaty:
- Przeszkolenie minimum 158 Uczestników/czek projektu z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
- Podniesienie u 143 Uczestników/czek projektu poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompetencji cyfrowych.
- Zrealizowanie maksymalnie 6320 osobogodzin lekcyjnych szkoleń z zakresu zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej (40 godz. na 1 osobę x 240 osób).
- Przeprowadzenie maksymalnie 9 szkoleń - każde trwać będzie 40 godzin dydaktycznych.
- Zrealizowanie maksymalnie 360 godzin szkoleniowych (40 godz. x 9 szkoleń).
- Przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, które Wykonawca
nagra na przekazane przez Zmawiającego pendrivy (158 sztuk).
- Przekazanie
158
Uczestnikom/czkom
materiałów
szkoleniowych
wszystkim
Uczestnikom/czkom szkoleń.
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.
Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z postanowieniami umowy, ze złożoną Ofertą, z niniejszym Zakresem zadań oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z dokumentami programowymi PO WER
2014-2020 i z aktualnymi „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.
1. Kierowanie Uczestników/czek projektu na szkolenie
Zamawiający przekaże Wykonawcy listy Uczestników/czek skierowanych na szkolenia.
Grupy szkoleniowe mogą się różnić liczbą godz. w poszczególnych modułach. Grupy szkoleniowe będą
tworzone przez Zamawiającego zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami szkoleniowymi
Uczestników/czek projektu, zdefiniowanymi z Doradcą zawodowym na etapie rozmowy doradczej.
Wykonawca otrzyma listy Uczestników/czek szkoleń pogrupowane zgodnie ze stwierdzonymi
potrzebami.
Na każdym etapie Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o
rezygnacji danej osoby z uczestnictwa we wsparciu szkoleniowym.

2. Działania szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Informacje ogólne.
Zakładana liczba uczestników/czek wsparcia – 158 osób.
Czas trwania szkolenia (pojedyncze szkolenie) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej - 40 godz. lekcyjnych na 1 osobę efektywnej pracy trenerskiej, zrealizowanych co do
zasady w ciągu 5 dni, maksymalnie po 8 godz. lekcyjnych na 1 dzień.
Terminy i miejsca szkoleń: Szkolenia będą się rozpocząć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego skompletowanej min. 12 osobowej grupy szkoleniowej.
Dopuszcza się realizację szkoleń w trybie ciągłym - np. 5 dni pod rząd lub z przerwami np. 3 dni i 2 dni.
Liczba grup szkoleniowych i ilość osób w grupie: maksymalnie 9 grup, po średnio 16 osób w grupie
(minimum 12 osób w grupie, maksymalnie 20 osób w grupie).
Przygotowanie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Ramowy program szkolenia:
Moduł I (32 godz.) - szkolenia specjalistyczne:
- organizacja firmy, kontakt z instytucjami publicznymi;
- planowanie i ryzyko w biznesie;
- negocjacje, sprzedaż, reklama, marketing i ekomarketing, pozyskanie i obsługa klienta;
- prawo pracy, podatkowe, ZUS, BHP, KC, sanepid;
- edukacja ekologiczna;
- podstawy zarządzania, rachunkowości, finansów; p
- przygotowanie planu biznesu;
- poszukiwanie innych źródeł finansowania DZG
Moduł II (8h) - wykorzystanie ICT w działalności gospodarczej - szkolenia z kompetencji cyfrowych:
- programowanie/aplikacje użytkowe w biznesie, wykorzystanie Internetu, MSOffice, BUR oraz
możliwości realizacji zdalnej, alternatywnej formy usług, dotarcia do klientów w sytuacji np. związanej
z COVID, internacjonalizacją usług
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowego programu szkolenia w języku efektów
kształcenia. Ograniczając niekorzystny wpływu na środowisko mat. szkoleniowe będą w każdym
możliwym przypadku w formie elektronicznej. Materiały będą zawierały podsumowanie treści,
przygotowane zostaną przy zachowaniu praw autorskich, bez elementów dyskryminujących itp.
Zamawiający zapewni Wykonawcy pendrivy do nagrania materiałów.
Wykonawcę będzie stosował m. in. następujące metody nauczania: podające (wykład, wyjaśnienie),
problemowe (studium przypadków, dyskusja, burza mózgów, panelowa), programowane (z użyciem
komputera, mat. dydaktycznych), praktyczne (ćwiczenia, metoda projektowa).
Wśród Uczestników projektu Wykonawca przeprowadzi testy wiedzy, egzamin wewnętrzny.
Zamawiający zakłada, że min. 90% Uczestników/czek szkoleń podniesie kompetencje przedsiębiorcze
oraz kompetencje cyfrowe poprzez działania szkoleniowe, realizowane przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu w wersji elektronicznej informację o każdym
szkoleniu (grupie szkoleniowej) do akceptacji najpóźniej na 4 dni robocze przed jego planowanym
rozpoczęciem.
Co do zasady informacja o szkoleniu musi zawierać co najmniej:
1. Kartę organizacyjną szkolenia, zawierającą:
a) tytuł i numer szkolenia,
b) miejsce i czas realizacji szkolenia,
c) wykaz trenerów/ek prowadzących szkolenie spełniających warunki określonymi w Zapytaniu
ofertowym wraz z tematami programu, które będą prowadzić.

d) wykaz materiałów szkoleniowych, które otrzymają uczestnicy/czki szkolenia i ich wersję
elektroniczną i/lub wersję papierową,
e) sprzęt i inne materiały wykorzystywane podczas szkolenia.
2. Szczegółowy program :
a) nazwę i zakres szkolenia,
b) czas trwania,
c) cele szkolenia,
d) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych, oraz ich wymiar z uwzględnieniem
części teoretycznej i części praktycznej,
e) metody nauczania
f) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
g) sposób sprawdzania efektów szkolenia, tj. sposób pomiaru przyrostu wiedzy i umiejętności
(np. pre i post-testy, obserwacja, egzamin praktyczny itp.).
3. Harmonogram szkolenia:
a) wyznaczenie kolejnych dni realizacji szkolenia (daty planowanych zajęć),
b) określenie godzin realizacji szkolenia i poszczególnych modułów/tematów w każdym dniu zajęć
w postaci:
- określenia czasowego (godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć),
- wymiaru godzin w podziale na godziny lekcyjne oraz godziny zegarowe (ilość godzin szkolenia
w każdym dniu zajęć),
c) wskazanie przedmiotu zajęć edukacyjnych oraz trenera.
4. Wstępną listę uczestników/czek
Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedstawionych informacji o
szkoleniu i/lub materiałów szkoleniowych. W szczególności Zamawiający ma prawo do ingerencji w
program i harmonogram szkolenia.
Po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych
ustosunkować się do nich i przedstawić poprawione informacje o szkoleniu i/lub materiały
szkoleniowe.
W przypadku braku akceptacji przedstawionych informacji o szkoleniu i/lub materiałów szkoleniowych
na dzień przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający może nakazać Wykonawcy przesunięcie terminu
rozpoczęcia szkolenia do czasu uzyskania tej akceptacji.
Materiały szkoleniowe, przekazywane uczestnikom/czkom szkolenia powinny się składać z
następujących elementów:
a) prezentacji multimedialnej, zawierającej na jednym z pierwszych slajdów informację, iż usługa
w ramach której jest realizowane szkolenie, wdrażana jest na zlecenie Dolnośląskiej Agencji
Rozwoju regionalnego S.A. oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) materiałów stanowiących rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w
trakcie szkolenia. Powinny one w jasny, prosty i przystępny sposób wyjaśniać zagadnienia
objęte programem szkolenia, wskazywać rozwiązania dla najczęściej pojawiających się
problemów oraz zawierać praktyczne informacje ułatwiające uczestnikom przyswajanie wiedzy
oraz wykorzystania w praktyce zagadnień objętych programem. Powinny zawierać także spis
literatury/źródeł informacji,
c) opisu ćwiczeń realizowanych w trakcie szkolenia.
Materiały szkoleniowe powinny być napisane w sposób nie dyskryminujący oraz nie umacniający
istniejących stereotypów, z zastosowaniem reguły równości szans i płci.
Każdemu z kandydatów/ki na uczestników/czki szkolenia Wykonawca przekaże informację o
miejscu, terminie i możliwościach dojazdu na szkolenie.

Realizacja szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykonawca ma obowiązek:
a) Zakończyć realizację szkolenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczęcia. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może zakończyć
realizację szkolenia w terminie późniejszym.
b) Zapewnić adekwatną do zakresu merytorycznego szkolenia liczbę trenerów/ek.
c) Przekazać każdemu Uczestnikowi/czce szczegółowy program i harmonogram szkolenia, materiały
stanowiące rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie szkolenia,
prezentację itp.
Zamawiający zapewni:
a) dla każdego Uczestnika notes, długopis i teczkę oraz pendrive, na który Zamawiający wgra
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
b) salę szkoleniową mieszczącą się w siedzibie DARR S. A. lub w innym miejscu na Dolnym Śląsku. W
Sali będzie znajdował się projektor multimedialny. Pozostałe narzędzia (np. laptop, flipchart,
flamastry lub tablice tradycyjne, jeżeli będą potrzebne zapewnić musi Wykonawca). Sala musi
spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, musi być ogrzewana (w okresie
grzewczym) i mieć dostęp do światła dziennego. Sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę
stołów i krzeseł, posiadać zaplecze sanitarne. Sala będzie mieściła się w budynku dostosowanym
do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
c) dla każdego Uczestnika w każdym dniu szkolenia obiad (obejmujący dania ciepłe oraz napoje wraz
z obsługą)
d) dla każdego Uczestnika/czki w każdym dniu szkolenia serwis kawowy obejmujący napoje zimne i
gorące oraz drobny poczęstunek, wraz z obsługą.
e) dla osób dojeżdżających powyżej 50 km w jedną stronę noclegi w pokojach jedno- lub
dwuosobowych z zapleczem sanitarnym, w ośrodku szkoleniowym/hotelu/pensjonacie o
standardzie nie niższym niż dwugwiazdkowy, znajdującym się w łatwo dostępnym miejscu, do
którego można się dostać korzystając z transportu publicznego
Wykonawca zobowiązany jest:
1. Prowadzić dziennik zajęć zawierający co najmniej następujące informacje: nazwę i numer
szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, wskazanie i podpis trenera/ów
prowadzących poszczególne sesje, liczbę osób na poszczególnych sesjach
2. Prowadzić Listę obecności Uczestników/czek,
3. Potwierdzać otrzymanie przez Uczestników/czki materiałów szkoleniowych, wyżywienia, noclegów
itp.
4. Dokumentować przebieg szkolenia poprzez fotografowanie zajęć szkoleniowych, szczególnie tych
które dotyczą części praktycznej.
5. Dokonać pomiaru efektywności szkolenia, poprzez analizę:
a) pomiaru przyrostu wiedzy i umiejętności,
b) wypełnionych przez Uczestników/czki szkolenia formularzy ankiety oceniającej szkolenie,
której wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia
6. Przedstawić Zamawiającemu raporty z oceny efektywności szkolenia, przygotowane po każdym
szkoleniu i zawierające zestawienie wyników, ich analizę, wnioski i rekomendacje.
7. Informować Zamawiającego na bieżąco (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych od
zaistnienia zdarzenia) o zmianach w danych przedstawianych w Informacji o szkoleniu, nie
zgłoszeniu się osoby/osób na szkolenie, przerwaniu szkolenia w początkowym okresie jego
realizacji, o nieobecności na szkoleniu i rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w czasie jego
trwania.

Fakt uczestnictwa w każdym dniu szkolenia oraz fakt otrzymania wsparcia komplementarnego muszą
zostać potwierdzone przez Uczestnika/czkę własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionych
przez Wykonawcę listach (liście).
Zamawiający wyda zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wszystkim tym osobom, które
mają potwierdzoną obecność na co najmniej 80 % zajęć i zgodnie z informacja pozyskaną od
Wykonawcy zdały egzamin wewnętrzny (podniosły wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej). W przypadku gdy wydanie zaświadczeń nie jest możliwe na zakończenie
danego szkolenia, Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczenia go Uczestnikowi/czce
W sytuacji zaostrzenia pandemii COVID-19 istnieje możliwość realizacji przez Wykonawcę szkoleń
zdalnych w czasie rzeczywistym z zachowaniem wymogów określonych m. in., jak dla zdalnych usług
rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
W okresie udzielania wsparcia szkoleniowego Zamawiający ubezpieczy wszystkich Uczestników/czki
szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pozostałe wymagania dotyczące wsparcia szkoleniowego z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej:
1. Wykonawca ma obowiązek zapoznać Uczestników/czki wsparcia szkoleniowego z obowiązującymi
w Projekcie regulaminami i zasadami uczestnictwa oraz poinformować, iż usługa w ramach której
jest realizowane wsparcie, jest wdrażana na zlecenie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
SA w Szczawnie-Zdroju.
2. Przy realizacji szkoleń i doradztwa Wykonawca zastosuje regułę równości szans, co oznacza, że
wsparcie będzie dostępne na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych należących do
grupy docelowej. W szczególności UP nie będą dyskryminowani ze względu na wiek, płeć czy
niepełnosprawność.
3. We wszystkich materiałach stosowanych podczas szkoleń i doradztwa (materiały szkoleniowe, listy
obecności, oświadczenia, zaświadczenia, karty, tabliczki informacyjne itp.) będą stosowane zasady
wizualizacji obowiązujące dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
4. Wykonawca po zakończeniu udzielania wsparcia szkoleniowego sporządzi według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego, sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotu umowy,
podsumowujące również wyniki oceny efektywności udzielonego wsparcia, które powinno
pozwolić na ocenę co najmniej:
a) stopnia podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności,
b) przydatności przekazanych podczas szkoleń wiadomości,
c) stopnia przygotowania trenerów(-ek),
d) sposobu realizacji szkolenia,
e) jakości i przydatności materiałów szkoleniowych i środków dydaktycznych,
f) warunków lokalowych i organizacyjnych wsparcia.
Wymagania dotyczące personelu realizującego przedmiot zamówienia ze strony Wykonawcy
W celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przedmiotu Umowy, Zakresu Zadań, Wykonawca
zapewni udział ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
odpowiadającym zakresowi usługi.
Zamawiający zapewni, że Trenerzy/ki będą legitymowali się wykształceniem wyższym lub innym
certyfikatem/ zaświadczeniem umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia. Trenerzy/ki będą
dysponowali udokumentowanym, minimum 2 letnim doświadczeniem w realizacji zajęć
dydaktycznych z zakresu objętego wsparciem. Trenerzy/ki będą posiadali kompetencje społeczne i
metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny
kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w
kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Wykaz trenerów/ek zawierający: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym (odpowiednich do zakresu tematycznego prowadzonych modułów
tematycznych), Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni roboczych od
daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Wymiana któregokolwiek z trenerów/ek lub rozszerzenie składu jest dopuszczalne po uprzednim
zatwierdzeniu nowej kandydatury przez Zamawiającego (na podstawie informacji wskazanych
powyżej). Przy czym doświadczenie i kwalifikacje nowego trenera/ki muszą być nie niższe niż te, które
posiadał wymieniany trener/ka.

WYKONAWCA
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 2 do umowy:
Wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a Twórcą
Umowa
przenosząca autorskie prawa majątkowe
zawarta w dniu _____________ pomiędzy:

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (kod 58-310) przy ul.
Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043944, posiadającą
kapitał akcyjny 9 470 000,- zł, Regon 890004750, NIP 886 000 34 33,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
oraz
................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................
wpisaną do .................................................... pod numerem ............................................
reprezentowaną przez:
.........................................................
zwaną w dalszej części „Twórcą”,
przy czym Beneficjent i Podmiot przetwarzający mogą być dalej łącznie określani jako „Strony”, a każdy
z osobna „Stroną”.
o następującej treści:
§1
1.
2.
3.

Twórca oświadcza, iż samodzielnie wykonał oryginalne dzieło pt. ……………………….., składające się z
…………………………., zwane dalej w umowie „utworem”.
Zamawiający oświadcza, że przyjął utwór w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.
Twórca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych,
razem z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania opracowaniem opisującym _______
zatytułowanym „______________” (zwanym dalej „utworem”) w kraju i za granicą.
§2

Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 1 pkt 3 obejmuje wszystkie znane pola
eksploatacji, w szczególności:
1)

2)
3)
4)

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką
drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do
pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek
inne zmiany),
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

5)
6)

7)

8)

rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub
w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i
platformy cyfrowe,
prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych,
prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji.
§3

Zamawiający nabywa na zasadach określonych w niniejszej umowie prawo do określania nazw utworu,
pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w
to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub
znaków towarowych wykorzystanych w utworze.
§4
Strony ustalają, że Zamawiający nie ma obowiązku rozpowszechniania utworów określonych w § 1.
Nie dokonanie rozpowszechniania tych utworów nie rodzi po stronie Twórcy żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
§5
W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach
eksploatacji niż określone w § 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Twórcy i strony w terminie 14 dni
zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz
Zamawiającego – na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§6
Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.
§7
Twórca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad fizycznych i prawnych, służą
mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym
do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone.
Nadto Twórca oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności
przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków
towarowych.
§8
Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, Twórca
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia
sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, nadto, że zaspokoi
wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci
Zamawiającemu całość pokrytych przez nie roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty,
włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
§9
Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w § 7 uniemożliwią korzystanie z utworu i
przysługujących Zamawiającemu praw, Twórca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone
w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego.

Zamawiający jest wtedy także uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku
zapłaty przez Twórcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
§ 10
Twórca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności Twórca upoważnia
Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności.
§ 11
Twórca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na
rzecz innych podmiotów, utworów graficznych stanowiących elementy utworu.
§ 12
Twórca zobowiązuje się do zapewnienia pisemnej zgody wszystkich osób, których wizerunek jest
przedstawiony w materiałach wytworzonych w ramach Projektu, na nieodpłatne wykorzystanie tego
wizerunku przez Zamawiającego i Województwo Dolnośląskie, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Twórca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z brakiem ww. zgody.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.
§ 14
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

TWÓRCA
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 3 do umowy:
Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
Umowa
o powierzenie przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu _____________ pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (kod 58-310) przy ul.
Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043944, posiadającą
kapitał akcyjny 9 470 000,- zł, Regon 890004750, NIP 886 000 34 33,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części „Beneficjentem”,

a
……………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym/ą przez:
……………………………………………………………………………………………………..,

zwanym/ą dalej „Podmiotem przetwarzającym”,
przy czym Beneficjent i Podmiot przetwarzający mogą być dalej łącznie określani jako „Strony”, a każdy
z osobna „Stroną”.
DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszej umowy, Strony ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
1.

Administrator – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych oraz decyduje o środkach przetwarzania danych osobowych,

2.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby;

3.

Projekt – projekt pt. „Dobry Biznes”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym
rynku pracy; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany na podstawie
umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-02-0002/20-00 zawartej pomiędzy Województwem
Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim urzędem Pracy w dniu 13.09.2021 r., z późniejszymi
aneksami;

4.

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
5.

Umowa – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

6.

RODO - rozporządzenie 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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2.
Preambuła

1. W związku z zawarciem przez Strony umowy o świadczeniu usług nr ___________________ z dnia
___________ r. oraz w związku z art. 28 ust. 3 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”], Beneficjent
powierza
Podmiotowi
przetwarzającemu
przetwarzanie
danych
osobowych
Uczestników/Uczestniczek Projektu w zbiorach danych osobowych:
a) Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w związku
z realizacją PO WER.
2. Projekt realizowany jest pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który
dla Poddziałania 1.2 PO WER pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej [„Instytucja Pośrednicząca”].
Funkcję Instytucji Zarządzającej PO WER pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
[„Instytucja Zarządzająca”].
3. Beneficjent informuje, a Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że:
Administratorem danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej jest minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego [„Administrator”], mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa.
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Beneficjent powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ust. 3 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) 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
RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz.
1000) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane
osobowe w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Powierzone przez Beneficjenta dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczeniu usług nr _______________ z dnia __________ r.
3. Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania adekwatny jest do celu
przetwarzania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Podmiot przetwarzający nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych
osobowych.
§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

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 związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym
mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które
uwzględniają warunki przetwarzania, w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez
Podmiot przetwarzający, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.
Beneficjent umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania osobom, o których mowa w ust. 5
powyżej, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia Podmiot
przetwarzający przechowuje w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały
określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.
Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej są ważne do dnia odwołania, nie dłużej
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania stosunku prawnego łączącego Podmiot przetwarzający z osobą wskazaną w ust. 5
powyżej.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO, przetwarzanych danych oraz informacji o stosowanych sposobach ich
zabezpieczenia, 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.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu
w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
Beneficjent zobowiązuje Podmiot przetwarzający do wykonywania wobec osób, których dane
dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Beneficjentowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie jej
praw określonych w rozdziale III RODO oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Beneficjenta o:
a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu
oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej,
b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi,
policją lub przed sądem,

c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania
danych osobowych wraz z informacją na temat stosowania się do wydanych zaleceń, o których
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy.
14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi, na każde jego żądanie,
informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie,
a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez
niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
15. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po
stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Beneficjentowi każde naruszenie ochrony danych osobowych.
Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 RODO zawierać informacje
umożliwiające Beneficjentowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da
się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez
zbędnej zwłoki.
16. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie
Beneficjenta wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot
przetwarzający na wniosek Beneficjenta bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie
ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Beneficjent o to wystąpi.
§4
Prawo kontroli
1. Beneficjent, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Administrator lub podmioty przez
nie upoważnione mają prawo, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe,
dokonania kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą
o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą Umową. Zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co
najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą
lub Administratora o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego
dotyczących ochrony danych osobowych lub z niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi
Beneficjentowi, Administratorowi lub podmiotom przez nich upoważnionym dokonanie
niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 1 powyżej.
3. Kontrolerzy Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Administratora
lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
a) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego
upoważnienia,
do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe
i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny
zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO,
przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych
oraz niniejszą Umową,
b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych, przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego oraz pracowników
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii,
d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego
do przetwarzania danych osobowych.
4. Uprawnienia kontrolerów Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej,
Administratora lub podmiotów przez nich upoważnionych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z
późn. zm.).
5. Podmiot przetwarzający może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych,
RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w
miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na
podstawie odrębnych przepisów.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli
lub audytu przeprowadzonych przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą, Administratora lub
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na
podstawie odrębnych przepisów, w terminie wyznaczonym przez ww. instytucje.
7. Podmiot przetwarzający udostępnia Beneficjentowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy o świadczenie usług, o której
mowa w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Beneficjenta.
Beneficjent może zgłosić zastrzeżenia do dalszego powierzenia, w terminie 3 dni od chwili
otrzymania informacji.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Beneficjenta, 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 Beneficjenta 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 ust. 1 powyżej winien spełniać co najmniej te same gwarancje i
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Beneficjenta za niewywiązanie się
ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec
Beneficjenta i/lub Instytucji Pośredniczącej i/lub Instytucji Zarządzającej i/lub Administratora, za
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO,
przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej
Umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej Umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, 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 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Beneficjenta.
§7

Czas obowiązywania umowy
1.
2.

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony, jednakże nie dłuży niż
czas obowiązywania Umowy o świadczeniu usług, o której mowa w §2 ust. 2 niniejszej Umowy.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
odpowiadającemu okresowi wypowiedzenia zgodnie z umową o świadczeniu usług, o której mowa
w §2 ust. 2.
§8
Rozwiązanie umowy

1. Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę ze 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 poinformowania o tym
fakcie Beneficjenta.
§9
Zasady zachowania poufności
1.

2.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Beneficjenta i od
współpracujących
z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Beneficjenta w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§10
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy
dla siedziby Beneficjenta.

PODMIOT PRZETWARZAJACY
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

BENEFICJENT
Pieczątka firmowa, pieczątka(i) i podpis(y) osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

L.p Nazwa
.1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. PESEL
4. Płeć (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
5. Telefon kontaktowy
6. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Kobieta

Mężczyzna

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych

UPOWAŻNIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L
119
z
04.05.2016,
str.
1)
(RODO),
upoważniam
Pana/Panią*[_________________________________________] do przetwarzania danych osobowych
w ramach projektu [____________________________] realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania
Pana/Pani*
stosunku
prawnego
łączącego
Pana/Panią*
z [_________________________].

_________________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem/am.
___________________________________
(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w [__________________________]
opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych
osobowych określonych w tych dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również
po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________].

_____________________________________
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119
z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* ___________________________________
nr ____________________ do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____________

______________________________________
Czytelny podpis osoby, upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień

______________________________
(miejscowość, data)

