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Umou a - zlccenie Nr 1/[FS/2018

Zawarta w dniu 5 marca 2018 r. w Olsaynie pomigdzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie maj4cym siedzibg w Olsztynie przy
ulicy Baltyckiej 65 zwanym dalej Zamawiaj4cym, reprezentowanym przez:

Arkadiusza Patureja - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Kamilq Kaliszewsk4 - Siwek, zamieszkal1 przy ulicy tr-4kowej 6, l1-034 Stawiguda zwanq

dalej Wykonawc4

Umowa wspr5lfinansowana przez Unig Europojsk4 w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztat6w dla uczestnik6w
i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2" dofinansowanego ze

Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Warmifisko - Mazurskiego na lata 20'14-2020 zostaia zawarta

umowa o nastgpuj 4cej treSci:

li1.

l. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie warsztat6w rozwoj u osobistego na

rzecz 75 uczestnik6w/uczestniczek z terenu MOF Olsztyna projektu pn.:

,,Aktywizujemy i usamodzielni amy - 2" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Warsztaty skierowane s4 do 15 wychowank6w pieczy zastgpczq zamieszkujEcych

na terenie MOF Otsztyna u'wieku od 15 do 16 lat, kt6rzy przygotowuj4 sig do

usamodzielnienia. Grupa ta w szczeg6lnoSci wymaga wsparcia spolecznego

ukierunkowanego na podniesienie poczucia wlasnej wartoSci umoZliwiajqcego
podejmowanie wyzwai zwi4zanych gl6wnie z nauk4 oraz nabycia kompetencji

umoZliwiajqcych prol'esjonalne przygotowanie do wymog6w obecnego rynku pracy'

Grupa ta bgdzie mogla skorzystai z r62nych form wsparcia swojego rozwoju,
wchodzenia w doroste Zycie i funkcjonowania w nim wSr6d innych ludzi.

3. Wykonawca o3wiadcza,2e posiada uprawnienia i warunki do nale2l'tego wykonania
zadania
4. Zlo2onaw postgpowaniu olerta stanowi zal4cznlk nr I do umowy.
5. SIWZ stanowi zl4cznik nr 2 do umoul'.
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Przedmiot umowy obejmuje blok warsztat6w rozwoju osobistego skierowany

do mlodziezy w wieku I 5- 1 6 lat z podzialem na nastqpuj4ce warsztaty:

l. Komunikacja spoleczna (termin wykonania: III 2018r. ) - dostarczenie wiedzy na

temat metod i sposob6w przekazu informacji, dwiczenie umiejgtnoSci rozmowy w

2yciu prywatnym jak r6wniez w r62nych sl'tuacjach spolecznych, zapoznanie sig

z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej, nabycie umiejgtnoSci
jasnego wyra2ania wlasnych uczui i potrzeb, ksztahowanie umiejgtnoSci sluchania,

umiejgtnoSi rozpoznawania wlasnych pragnieh i ich wyraZania -jeden warsztat dla

l5 os6b trwaj4cy 4 godziny w podziale na dwie grupy (l4cznie 8 godzin):

- grupa 1- 7 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbEdq

sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbqdq

sig w Olsztynie

2. Motywacja (termin wykonania: III 2018r.) - okreSlenie swoich cel6w, wewngtrzna

motywacja, 6wiczenie umiejgtnoSci zamiany marzei na konkretne cele, osi4gnigcie

sukcesu mimo r62nych przeszk6d, w1'trwanie na obranej przez siebie drodze -
jeden warsztat dla 15 os6b trwaj4cy 4 godziny w podziale na dwie grupy (l4cznie 8

godzin):
- grupa 1 - 7 os6b z Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbgdq

sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Funkcjonalnego Olszyna, warsztaty odbqd4 sig

w Olsztynie.

3. Budowanie wlasnej wartosci (termin wykonania: III 2018r.) - poznanie wlasnych

dobrych stron, nabycie umiejgtno(ci dokladnego oceniania swoich mo2liwo6ci,

budowania poz)'tywnego wizerunku siebie, wzmacniania poczucia wlasnej

wartoSci, rozwijania szacunku do siebie, wiary we wlasn4 skutecznoSi - jeden

warsztat dla 15 os6b trwajqcy 4 godziny w podziale na dwie grupy (l4cznie 8

godzin):
- grupa I - 7 os6b z Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbqd4

sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbEd4 sig

w Olsztynie.

4. Zasady savoir - vivre (termin wykonania: III-IV 2018r.) - zapoznanie sig

z podstawowymi zasadami dobrych manier, znajomoSci obowiqzuj4cych

zwyczajow, form towarzyskich i regul grzeczno5ciowych m.in.: form towarzyskich
(np. w miejscu pracy, u znajomych, na przyjgciach), komunikacji (telefonicznej,

intemetowej), wygl4du, prezentacji i wlaSciwego ubioru, zachowania sig

w szczeg6lnych sfuacjach - jeden warsztat dla 15 os6b trwaj 4cy 4 godziny

w podziale na dwie grupy (lqcznie 8 godzin):

t/tx-
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- grupa I - 7 os6b z Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsaaty odbgd4
siq w Olsaynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbgdq sig

w Olsztynie.
5. Radzenie sobie ze stresem (termin wykonania: IV-V 2018r.) - r62ne rodzaje stresu,

jego przyczyny i 2rodla, sposoby i metody radzenia sobie ze stresem - jeden

warsaat dla 15 os6b trwaj4cy 4 godzirry w podziale na dwie grupy (lEcznie 8

godzin):
- grupa I - 7 os6b z Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbgd4
sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Funkcjonalnego Olsztyna, warcztaty odbgdq sig

w Olsaynie.

6. Umiejgtno5i rozwiqzywania konflikt6w (termin wykonania: V-VI 2018r.) - nabycie
praktycznych umiejgtnoSci radzenia sobie w sy'tuacjach konfliktowych, zwigkszenie
umiejgtno6ci komunikowania sig w sy,tuacjach trudnych, strategie radzenia sobie
w konflikcie, budowanie bardziej satysfakcj onuj 4cych relacji z lud2mi - jeden

warsztat dla 15 os6b trwaj4cy 4 godziny w podziale na dwie grupy (l4cznie 8

godzin):
- grupa 1 - 7 os6b z Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbEd4

sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbgd4 sig

w Olsztynie.

7. ZNz4dzanie czasem (termin wykonania: VI-VII 2018r.) - trening efekty'rvnego

zarzqdzania czasem w codziennym \ciu, analiza wlasnych zasob6w i potrzeb,
planowanie dzialafr, nabycie umiejgtno3ci jak poradzi6 sobie z poczuciem braku
czasu, jak zorganizowa(, pracg wlasnq, by osi4ga6 .uq1znaczone cele i eliminowad
niekorzystne nawyki -jeden warsztat dla 15 os6b trwajqcy 4 godziny w podziale na

dwie grupy (l4cznie 8 godzin):
- grupa 1 - 7 os6b z Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbgd4

sig w Olsztynie,
- grupa 2 - 8 os6b z Miejskiego Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty odbgd4 sig

w Olsztynie.

$3.

Termin realizacji zam6wienia do 31.07.2018r.

$1.

Kazdy warsztat w podziale na dwie grupy bEdzie trwal 4 godziny dydaktyczne
w systemie zajgi popotudniowych lub weekendowych, jeden raz w miesi4cu
( z uwagi na realizowanie obowiqzku szkolnego), co daje l4cznie 56 godzin.

lJ, K.,-
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2. Podczas realizaili calej uslugi, a takze w szczeg6lowych programach zajg6

warsztatowych uwzglgdnione zostan4 treSci skierowane do obu plci w zakesie
ptzeciwdzialania wystgpowaniu potencjalnie moZliwych barier r6wnodcio.uqich czy
dyskryminacji np. w obszarze pracy czy Zycia rodzinnego. Ponadto programy
warsztat6w zostanq zweryfikowane przez kadrE zarz4dzajqc4 ZTnawiajqcego czy
nie zawieraj4 one bezpoSrednich tre5ci sprzecznych z zasadq r6wnoSci szans kobiet
i mgZczyzn.

3. Termin wykonania warsztat6w mo2e ulec zmianie po konsultacji pomigdzy
Wykonawcq a Zamawiaj4cym oraz po ich obop6lnej akceptacji potwierdzonej na

piSmie. Powy2sze nie wymaga zmiany treSci umo\,\Y oraz sporz4dzania aneksu

w tym zakresie.

Wykonawca zobowi4zuje sig do:
1 . Prowadzenia dokumentacji w zakresie prowadzonych dzialah,
2. Wsp6lpracy z koordynatorem projektu pn.: ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy 2"

oraz z innymt pracownikami zatrudnionymi w projekcie,
3. Prowadzenia warsztat6w, zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym

przez Zamawiaj4cego,
4. Umieszczenia logo RPO WiM 2014-2020 i logo Unii Europejskiej na wszystkich

dokumentach i materialach dotycz4cych realizacji warcztat6w otaz na

zadwiadczeniach, zgodnie z Ksiggq identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze

Europejskie i znak6w program6w polityki sp6jnoSci na lata 2014-2020.
5. Oznaczenia sal wykladowych w kt6rych bgd4 odbywaty sig warsztaty poprzez

umieszczenie - informacj i promuj qcej proj ekt,
6. Wydania ka2demu uczestnikowi zaSwiadczenia o ukoliczeniu warsztat6w,
7. Prowadzenia stosownej dokumentacji w postaci:

- dziennika zajE(, zawierajqcego listg obecnoSci z podpisami uczestnik6w, wymiar
godzin i tematy zajgi,

- rejestru wydanych zaSwiadczefr potwierdzaj4cych ukofrczenie warsaat6w wraz
z ich kserokopi4 potwierdzon4 za zgodno56 z oryginalem.

- ankiet oceniaj4cych warsztaty,
- [ist potwierdzaj4cych odbi6r material6w szkoleniowych.

8. Zapewnienia sali wykladowej, kt6ra powinna byi dostosowana do ilodci os6b

skierowanych na warsztaty z uwzglgdnieniem os6b z niepelnosprawnoSciami,
odpowiednio wyposazona w sprzgt i pomoce dydaktyczne umo2liwiajqce
prawidlow4 real izacjg zajgi,

9. Zapewnienia jednej przerwy kawowej podczas warsztat6w dla
uczestnik6duczestniczek, na kt6rej zagwarantowane bgd4 co najmniej: kawa,

herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne slone lub slodkie przekqski typu
paluszki lub kruche ciastka,

10. Zapewnienia dla ka2dego uczestnika./uczestniczki material6w szkoleniowych do
przeprowadzenia warsztat6w, w tym:
- teczka'. wielkoSd - A4, kartonowa, na gumkg

,&

I
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- notes biurowy: kolor ka(ki - biaty, wielkoSd: 44, iloSi kartek: 50
- dlugopis: metalowy/plastikowy, wklad: niebieski/czarny: pisz4cy

I 1 . Nadzoru nad sprawami organizacyjnymi zwiqzanymi z uczestnikami projektu,
w tym podanie min. siedem dni wczeSniej Zamawiaj4cemu terminu i miejsca
spotkania, czuwanie nad ich obecnoSci4 podczas warsztat6w,

12. Przekazania Zamawiaj4cemu w wersji elektronicznej listy os6b nieobecnych na
danym warsztacie w terminie do 2 dni roboczych od daty zakohczenia warsztatu.

s6.

Do obowi4zk6w Zamawial4cego nale?y..
1. Stala wsp6ipraca z Wykonawc4,
2. Przekazanie listy uczestnik6w/uczestniczek wraz z danymi kontaktowymi,
3. Informowanie uczestnik6w/uczestniczek o miejscu i terminie warsztat6w,
4. Pokrycie koszt6w dojazdu uczestnik6w/uczestniczek do miejsca przeprowadzenia

warsnat6w,
5. Przyjmowanie i weryfikacja wszelkich dokument6w powstalych w toku

wykonywania zamowienia.

$7.

l. Za wykonanie r.rmowy Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokodci 105,00 21. brutto za godzing pracy (slownie: sto pigi zl. 00/100), co
daje l4cznie wynagrodzenie w maksymalnej wysokosci 5.880,00 zl. brutto (slownie:
piEi tysigcy osiemset osiemdziesi4r zl. 00/100) przelewaj4c nale2nE kwotg na konro
Wykonawcy wskazane w rachunku, po zakonczeniu uslugi w terminie 14 dni od
daty otrzymania rachunku oraz wymaganych dokument6w.

2. Dopuszcza sig czgSciowe platnoSci po zrealizowaniu czgsci godzin przed
calkowitym zakoiczeniem uslugi po przekazartil stosownych dokument6w.

3. Zamawial4cy zastrzega, 2e iloSi os6b w grupach moze zostai zmniejszona
z powodu rezygnacji uczestnik6duczestniczek z projektu co nie wplynie na
zmiang koszt6w uslugi.

4. Wykonawca zobowiqzuje sig do zloZenia koncowych dokument6w rozliczeniowych
o kt6rych mowa w $ 5 ust.7 oraz rachunku za wykonanie uslugi w terminie do
10.08.2018r.

s8.

Z wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 7 bgdzie potrqc ana zaliczka na podatek dochodowy
od os6b tizycznych oraz skladki na ubezpieczenie emerltalno - rentowe i zdrowotne,
zgodnre z obowi4zuj4cymi przepisami oraz zloaonym oiwiadczeniem.

+L &-
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$e.

L Wykonawca odpowiada za sumienne i staranne wykonanie spraw zleconych.
2. Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy karg umown4 z g,tulu odstqpienia od umowy

przez kt6r4kolwiek ze stron z przyczyn le2qcych po stronie Zamawiajqcego
w wysoko5ci l0 % calo6ci kwoty wynagrodzenia brutto.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq z tytulu odst4pienia od umowy
przez kt6rQkolwiek ze stron z przyczyn le2qcych po stronie Wykonawcy
w wysokoSci 10 % caloSci kwoty wynagrodzenia brutto.

4. Za kuldy dzieri op62nienia w dostarczeniu dokument6w okeSlonych w $ 7 pkt 4
umowy Wykonawca zobowi4zany jest do zaplaty kary umownej w wysoko5ci I %
wynagrodzenia naleZnego mu na podstawie niniejszej umowy.

s 10.

$ 11.

l. Zmiany postanowief niniejszej umowy mog4 nast4pii za zgod4 obu sron w formie
pisemnego aneksu.

2. Warunki zmiany umowy:
I ) zmiana terminu wykonania:

a) na skutek uzgodnieri pomigdzy Stronami dotyczqcych skr6cenia
terminu o uzgodniony okres,

b) z powodu przyczyn zewlgtrznych niezaleZnych od Zamawiajqcego
oraz Wykonawcy, skutkuj4cych niemoZliwodci4 realizacji Umowy
w terminie,

2) zmiana sposobu realizacji umowy wynikaj qca ze zmian w obowipuj4cych
przepisach prawa w zakresie wynikajqcym ze zmian przepis6w,

3) zmiana przepis6w prawa Unii Europejskiej lub prawa kajowego,
powoduj4ca koniecznoSi dostosowania umowy do zmiany przepis6w, kt6ra
nast4pila w trakcie realizacji umowy,

4) zmniejszenie zakesu umowy, a tym samym !\ynagrodzenia, z przyczyn
o obiektywnym charakterze lub istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej,
2e wykonanie czgdci zakesu realizacji umowy nie le2y w interesie
Zamawiaj4cego.

l,h

1. Zamawiaj4cy wskazuje osobg do kontaktu - Aneta Markowska - 089-544-38-08
2. Wykonawca wskazuje osobg do kontaktu - Kamila Kaliszewska-Siwek - 662-217-
320
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s 12.

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym dla kaZdej ze

stron.

Zantal iaj4cl Wykonawca

)&n' Jtrt:W^"k 9,".t,\"/ PsYcHoLoG
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U M OWA POWI E RZE N IA PRZETWARZAN IA DANYCH OSOBOWYCH

Zawafta w dniu 5 marca 2018 r. w Olsztynie pomiqdzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie majEcym siedzibq w Olsztynie
przy ulicy Battyckiej 65 zwanym dalej Zamawiajqcym, reprezentowanym pEez:
Arkadiusza Patureja - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie

Kamilq Kaliszewskq - Siwek , zamieszkujqcq pzy ulicy t-Ekowej 6, 11-034
Stawiguda, zwanq dalej Wykonawcq

W wyniku rozstzygnigcia postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na pzeprowadzenie warsztat6w dla
uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2"
dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmi6sko - Mazurskiego na

lata 2074-2020 zostala zawafta umowa, przy wykonywaniu kt6rej niezbgdne jest
udostgpnianie danych osobowych uczestnik6w powy2szego projektu.

51

1. W zwiEzku z wykonywaniem paez Wykonawcq uslugi w projekcie w ramach
umowy Nr UEFSlzll9 z dnia 5 marca 2018 r. ,powieza mu sig zgodg na
przetwaaanie danych osobowych.

2. Dane osobowe stanowiqce zbi6r danych udostQpniane Wykonawcy
w warunkach niniejszego paragrafu , okre6la siq w nastqpujErym zakresie:

a) nazwiska,
b) imienia,
c) adresu zamieszkania,
d) daty i miejsca urodzenia,
e) wyksztalcenie,

D PESEL

s2

Zleceniodawca powierza Wykonawcy paetwazanie danych osobowych
w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w zwiqzku z pneprowadzeniem warsztat6w w
ramach projektu ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2" wsp6lflnansowanego ze

1

qJ- *-
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1. Dostqp do powierzonych Wykonawcy danych osobowych mogq posiadae rylko

osoby, kt6re posiadajq upowa2nienie zgodnie z arlt. 37 ustawy o ochronie
danych osobowych

Unia Eu ro pejs ka

Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Na podstawie art. 31 ustavvy, Zleceniobiorca jako administrator danych
osobowych, powieaa Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w imieniu i na rzecz Zleceniobiorry, na warunkach opisanych w niniejszej
umowie.

3. Umowa nie upowa2nia Wykonawcy do dalszego powieruenia peetwarzania
powieaonych do przetwazania danych osobowych, w imieniu i na rzecz
Zleceniodawry, innym podmiotom.

4. Dane osobowe sE powiezone do paetwarzania Wykonawcy przez
Zleceniodawcg wylqcznie w celu realizacji projektu, tj. do pzeprowadzenia Ww
warsztat6w, udzielania wsparcia uczestnikom projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirlsko - Mazurskiego na lata 2014-
2020.

5. Zleceniodawca powieza Wykonawcy pzetwazanie danych osobowych
w zakresie okre5lonym w g 1.

s3
1. Zleceniobiorca powieaa Wykonawcy pzetwaaanie powieaonych do

pftetwarzania danych osobowych na okres zgodny z okresem realizacji umowy
tj. od 5 marca 2018 r. do 31.07.2018 r., z mo2liwo6ciq ewentualnego
przedlu2enia do dnia 10.08.2018r.
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1. Wykonawca jest zobowiqzany do przestzegania przypis6w ustawy z dnia 29
sierpnia 1.997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozpozqdzenia Ministra
Spraw Wewngtznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie
dokumentacji pzetwaaania danych osobowych oraz warunk6w technicznych
i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadai uaqdzania i systemy
informatyczne slu2Ece do paetwaaania danych osobowych
(Dz. U z 2004 nr L00, poz. 1024)

2. Vrl przypadku naruszenia przepis6w ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn
le2qcych po stronie Wykonawcy, w nastqpstwie, czego Zleceniodawca, jako
administrator danych osobowych zostanie zobowiqzany do vvyplaty
odszkodowania lub zostanie ukarany karq grzywny, Wykonawca zobowiEzuje siq
pokryc Zleceniodawcy poniesione z tego q ulu straty i koszty.

w M
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2. Wykonawca o6wiadcza, ze spelnia wymagania ustawy
osobowych dotyczqce zabezpieczenia danych przed

osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobq
pzetwarzaniem z naruszeniem ustawy.

s6
1. Zleceniodawca ma prawo rozwiEzae niniejszE Umowq bez zachowania terminu

wypowiedzenia, gdy Wykonawca:

1) wykorzystal dane osobowe w spos6b niezgodny z niniejszE Umowq,

2) powierzyi pzehvarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zleceniodawcy,

3) nie zapzestanie niewlasciwego peetwaftania danych osobowych,

4) zawiadomi o swojej niezdolnoSci do dalszego wykonywania niniejszej
Umowy, a w szczeg6lno5ci niespelniania wymagari okre5lonych w $ 4.

s7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajE formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majQ zastosowanie pzepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustavvy o ochronie danych osobowych.

2. Spory wynikle z \rtulu Umowy bgdzie rozstaygat Sqd wlaSciwy dla miejsca
siedziby Zleceniodawcy.

se

Umowq spozqdzono w dw6ch jednobamiqcych egzemplazach, z przeznaczeniem

dla ka2dej ze stron umowy.

Zamawiajqcy Wykonawca

o ochronie danych
ich udostqpnieniem
nieuprawnionq oraz
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