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Umowa Nr 2/EFS/201 8

Zawarta w dniu 08 marca 20t 8 r. w Olsztynie pomigdzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie maj?cym sie&ibg w Olszrynie prry
ulicy Baltyckiej 65 zwanym dalej Zamawiajqc),m, reprezentowan ym przez:
Pana Arkadiusza Patureja - Dyrektora Pou'iatowego Cenrmm pomocy Rodzinic
vv Olszrynie

Wyixz1 Szkol4 Infomratyki i llkonomii To$'azystwa Wiedzy powszechne.i.

ul. Jagielloriska 59. l0-283 Olsztyn. zu,anq dalej Wykonawc4, reprezenlo\ranq przez:
Pania Agnieszkg G6rskq- Rektora Wy2szej Szkoly Inforrnatyki i Ekonomii w Olsztynie

Umowa wspdlfinansowtna przez Unig Europcjskq w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego

W *-lniku roxtrz,vgnigcia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie
pzetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztat6w dla uczestnik6w
i uczestniczek projektu pn. ,.Aklyu.izujemy i usamodzielniamy - 2" dofinansou?nego ze
Srodkorv Europejskiego Funduszu Spolecmego w ramach Regionalnego programu
Operacljnego Wojew6&tu,a Warmiirsko - iv{azurskiego na lata 2014-2020 zosta}a zalvarta
umowa o nastgpuj qcej tresci:

$1.

1 . Przedmiotem umo*y jest przeprowadzenie warsztat6w rozwoiu osobistego na rzecz
40 uczestnik6#uczestniczek projektu pn.: ,.Aktyrvizujemy i usamo&ielniamy - 2,'
wspollinansowanego ze Stodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego na
lata 2014-2020.
2. Warsztaty skierowane s4 do 40 wycho*'ank6w pieczy zastgpczej zamieszkujqcych
na terenie MOF Olsztyna w u,ieku od 17 do 25 lat, ktorzy przygotowujq sig do
usamodzielnienia. Wychowankowie opuszczajqcy plac6wki opiekuiczo
wychowan'cze i ro&iny zastgpcze w por6u,naniu z mlodziei4 wy'chowuj4cq sig
w rodzinach naturalnych nrajq ograniczone mo2liwo6ci rozwoju osobistego
i zawodowego. Do uzyskania pelnoletno5ci przebyrvajq w miejscu. kt6re zapeu.nia im
podstawowe potrzeby, w momencie usamodzielnienia przechodzq od kontroli
i zorganizowanego t'unkcjonowania do pelnej sanrodzielno5ci. Wzrnocnienie poczucia
wanoSci i poczucia wptyrvu na rzecz)'u'isto5d wydaj4 sig byd kluczowy'mi czynnikami
dla przejaw'iania przez wychowank6w moty*'ac.ii do zmiany swojego 2;-ei4 rozwoju
oraz Swiadornego planovrania przyszloSci.

3. Wykona*ca oSwiadcza. 2c posiada uprawnienia i warunki do nalezytego wykonania
zadania
4. Zlo2ona rv postgpowaniu oferta stanowi zalqcznik nr 1 do umowy.
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5. SIWZ stanowi zl4cznik m 2 do umo*y.

Przedmiot umowy' obejmuje blok

s2.

warsztat6w rozwoju osobistego skierowany
do mlodzieZy w wieku l7-25 lat z podzialem na nastepujqce warsztaty

I ) komunikacja migdzyludzka - jak budor.a6 tnvale relacje z innlmi (elementy
networkingu) - (termin wykonunia lll.20l8r.) - nawiqzywanie relacji mig&yludzkich
to jedna z naju,azniejszych potrzeb naszego 2ycia. Zaspokojona pozwala nam
z radoSci4 i otwarto3ci4 funkcjonowad w spoleczeistwie. pracy. ro&inie i w5r6d
przyjaci6l. uczestnicv nabeda niezbgdne umiejgtnoSci pozwalajace na prawidioue
nawi4zyrvanie relacji - jeden warsztat dla 40 os6b tnvaj4cy' rl godziny rv podziale na
cztery grupy (l4cznie 16 godzin) :

- grupa I - l0 os6b z Miejskiego Obszaru l.'unkcjonalnego Olsztyna, warsztatv
odbgdq si9 w Olsztynie,
- grupa 2 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty
odbgdq sig w Olsztynie,
- grupa 3 - I0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, wa$ztaty
odbgdq sig w Olsztynie,
- grupa 4 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsaaty
odbgd4 sig w Olszrynie.

2) kreagrvne my6lenie (termin wykornnia lll.2|ltlr.1 - osoby poznaj4 techniki
kreatywnego rozw-iqzywania problem6w, odkrycia wlasnych zasoborv tw6rczych,
zwigkszenia swojego potencjalu tw6rczego - jeden warsztal dla 40 os6b trwajqcy
4 godziny w podziale na cztery grupy (|4cznie 16 godzin) :

- grupa I - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsz8na, warsaaty
odbgd4 si9 w Olsa-vnie,
- grupa 2 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, wanaaty
od\dq sig w Olsztynie,
- grupa 3 - l0 os5b z Mieiskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, wa$ztaty
od\d4 sig w Olsaynie,
- grupa 4 l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonainego Olsztyna, warsztaty
od\d4 siE *' Olsaynie.

.3) planowanie wydatk6w i zarzqdzanie budZetem domowym (termin vykonania:
ill-11t.2018r.1 - nabycie umiejgtno5ci planowzuda i gospodarowania wlasnymi
Srodkami finanso*ymi, pozyskanie wiedzy i narzgdzi w celu poprally swojej
sltuacji finansowej, uzyskanie informacji jak radzii sobie w. trudnych sytuacjach
linansowych, wlpracowanie podzialu obowi4zk6w w ramach wsp6lnego
prowa&enia gospodarsnva domowego - jeden warsztat dla 40 os6b t.'waj4cy 4
godziny rv podziale na cztery grupy (l4cznie 16 godzin) :

- grupa I - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsaaty
od\d4 sig rv Olsztynie,
- grupa 2 - l0 os6b z Miejskiego Obszartr Funkcjonalnego Olsztyna, waxsztaty
odbgd4 si9 w Olsztynie,
- grupa 3 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty
odbgd4 sig w Olsaynie,
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- grupa 4 - 10 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty
w od@d4 sig w Olsztynie.

4) stres i umiejgtnoS6 radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( termin wykonania: IV'
l'.2018r.) - r6ine rodzaje stresu, jego przycryrly i 2r6dla. sposoby i metody radzenia

sobie ze stresem - jeden warsztat dla ,10 os6b trwaj4cy 4 godziny w' podziale na

cztery grupy (l4cmie 16 go&in) :

- grupa I - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, warsztaty

odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru F-unkcjonalnego Olsayna, warsztaty

odbgd4 sig w Olsztynie.
- grupa 3 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olszq"nq warsztaty

odbgd4 sig w Olsztlnie,
- grupa 4 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. warsaa$/

odbqd4 siq w Olsztynie.
5) asertywno3d (termin vykonania: Y-VL2018r,) - nabycie umiejgtnodci otwartego

ulmhnia my5li, przekonar'r i uczu6, bez lekcewa2enia uczu6 i pogl4d6w rozm6wcy,
postawa asertj,*'na, obrona wlasnego zdania bez agresywnoSci, nauka dzialania

zgodnie z obronE siebie i swoich praw a przede wszystkim zwr6cenie uwagi na

bardzo wa2n4 cechg. jakq jest poczucie wlasnej wartodci, bez kt6rej asertpvnoS6 nie

istnieie - jeden warsztat dla 40 os6b trwaj4cy 4 godziny rv podziale na cztery grupy

(lEcznie l6 godzin) :

- grupa I - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztynq warsztat-Y

odbgd4 sig w Olsztynie,
- grupa 2 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru F-unkcjonalnego Olsztyna, warsztaty

odt4dq sig w Olsaynie,
- grupa 3 - 10 os6b z Miejskiego Obszaru Funlicjonalnego Olsztyna, warsztaty

odbqdq sig w Olsztynie.
- grupa 4 - l0 os6b z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olszryna, warsztaty

odbgd4 sig w Olszt-vnie.

s3.

Termin realizacji zam6wienia od dnia podpisania umowy do 3 I lipca 2018r.

$4.

l. Kazdy warsztal w podziale na caery grup)'bEdzie tr*'al 4 godziny dydaktyczne
w systemie zajg6 popoludniowych lub weekendowych, jeden raz w miesi4cu
( z uwagi na realizowanie obowiqzku szkolnego), co daje l4cznie 80 godzin.

2. Podczas realizacji calej uslugi a takze w szczeg6low-l'ch programach zajqd

warsztato*Jch uwzglgdnione zostanq treSci skierowane do obu plci w zakesie
przeoiwdzia.lania wy'stgporvaniu potencjalnie moZliwych barier r6unoiciowych czy

dyskryminacji np. w obszarze pracy czy 2ycia rodzinnego. Ponadto programy
warsztat6w zostan4 zwerylikow re przez kadrg zarzqdzajqcq Zamawiajqcego czy
nie zawieraj4 one bezpo5rednich tre:ici sprzecznych z zasad4 r6wnoici szans kobiet
i mgzczyzn.

3. Termin *ykonania warsztat6w mo2e ulec zmianie po konsultacji pomigdzy
Wykonawc4 a Zamawiajqcyrn oraz po ich obop6lnej akceptacji potwierdzonej na
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piSmie. Polly2sze nie r*1maga zrniany treSci umowy or,tz sporz4dzania aneksu
w tym zakresie

ss.

Wykonawca zobowiqzuje sig do:
l- Prowa&enia dokumentacji w zakresie prowadzonych dzialan,
2. Wspolpracy z koordynatorem projektu pn.: ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2"

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

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

dokumentach i materialach dotycz4cych realizacji warsztat6w oraz na

za6wiadczeniach, zgodnie z Ksiqgq identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znak6w program6w polityki sp6jno5ci nalara20l4-2020.

5. Oznaczenia sal wykladowych w ktdrych bgdq odbywaly sig warsztaty poprzez
umieszczenie * informacji prornujEcej projekt.

6. Wydania kazdemu uczestnikowi zaiutadczenia o ukoficzeniu warsztal6w,
7. Prowadzenia stosowncj dokumentacji w postaci:

- &iennika z^jga zavtieraiqcego listg obecnoSci z podpisami uczestnik6w, wymiar
godzin i tematy zajgi,

- rejestru uydanych za6wiadczeri potwierdzaj4cych ukoirczenie warsaat6w wraz
z ich kserokopi4 p otwierdz.onq za zgodno3i z oryginalem.
- ankiet oceniaj4cych warsztaty,
- list potwierdzaj4cych odbior material6w szkoleniowych.

8. Zapewnienia sali wykladowej. kt6ra po*.inna byc dostosowana do ilo6ci os6b
skierowanych na warsztaty z uwzglgdnieniem osob z niepelnosprawnoSciami,
odpowiednio \,r')posa2ona *, sprzgt i pomoce dy"daktyczne umo2liwiaj4ce
prawidlowq realizacjQ zaj9i,

9. Zapewnienia jednej pw-er\\.y kawowej podczas warsztat6w dla
uczestnik6rVuczestniczek. na kt6rej zagwarantou'ane bgdq co najmniej; kawa,
herbata, woda, nleko, cukier, cytryna, drobne slone lub slodkie przek4ski typu
paluszki lub kruche ciastka

10. Zapewnieoia dla kaZdego ucz.stnika./uczestniczki material6w szkoleniowych do
przepro wadzenia wa$ztat6w. $' tym:
- teczka: wielkosi - A4, kartonowa, na gumkg
- notes biurowy: kolor kartki - bialy, rvielko66: A4, iloS6 kartek: 50
- dlugopis: metalow)iplastikowy. wklad: niebieski/czam1': piszqcy

1 1. Nadzoru nad sprawami organizacy.inymi zwiazanymi z uczestnikami projektu,
w ry"m podanie min. siedem dni wczedniej Zamawiaj4cemu terminu i miejsca
spo*ania, czuwanie nad ich obecnoSci4 podczas warsztat6w,

12. Przekazanta Zamawiaj4cemu w wersji elektronicznej listy os6b nieobecnych na

danym warsztacie w terminie do 2 dni roboczych od daty zakonczenia warsztatu.

$6.
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Do oborviqzk6w Zamawiaj 4cego nalez1." :

l. Stala wsp6lpraca z Wykona*cq
2. Przekazanie listy' uczestnik6u,/uczestniczek *'raz z danymi kontaktowyni,





3. Informowanie uczestnik6w/uczestniczek o miejscu i terminie warsztat6w,
4. Pokrycie kosd6w dojazdu uczestnik6w/uczestniczek do nriejsca przeprowadzenia

warsztat6w.
5. Przyjmowanie i weryfikacja wszelkich dokument6w powstalych w toku

wykonpvania zam6wienia.

s7.

1 . Za r+ykonanie umo*1' Zamawiajl4cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
r,r' wysoko3ci 123,83 zl. brutto wraz z podatkiem vat za godzing pracy (slownie: sto
dwadziedcia tny zl. 831100\, nie wigcej niz 9.906,00 zl- brutto wraz z podatkiem vat
(slownie: dziervig6 tys. dziewig6set sze!{ 21.00/100) przelewajqc na.le2n4 kwotg na
konto Wykonau,cy wskazane u, faliturze/rachunku, po zakoriczeniu uslugi w terminie
1,1 dni od daw otrzl,mania f'aktury/rachunku oraz wymaganych dokument6w.
2. Dopuszcza sig czgSciowe platno5ci po zrealizowaniu czg5ci godzin przed
calkowitym zakoiczeniem uslugi po przekzaniu stosownycli dokument6w.
3. Zarnawiaj4cy /astrzega, ze ilo5i os6b rv grupach mo2e zostai zmniejszona

z powodu rezygnacji uczestnik6w/uczestniczek z projektu co nie wplynie na zmiang
koszt6w uslugi.
4. Wykonawca zobowi4zuje si9 do zloZenia koricouych dokument6w rozliczenio*ych

o kkirych mowa w $ 5 ust. 7 oraz faktury/rachunku za wykonanie uslugi w terminie do
10.08.2018r.

s8.

L Wykonawca odpowiada za sumienne i staranne wykonanie spraw zleconych.
2. Zamawiaj4cy zaplaci Wykoluwcy karg umown4 z tytulu odsl4pienia od umo*y

przez kt6r4kolwiek ze stron z przryczp le2qcych po stronie Zamawiaj4cego
w wysokoSci l0 % caloSci kwoty wy'nagrodzenia brutto.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu kare umown4 z tltulu odstqpienia od umo*y
przez kt6rqkolwiek ze stron z przyczp leZ4cych po stronie Wykonawcy
w wysoko5ci l0 % caloSci krvoty wynagrodzenia brutto,

4. Za kndy dzieh op62nienia w dostarczeniu dokument6w oke6lonych w $ 7 pkt 4
umowy Wykonarvca zobow'iEzany jest do zaplaty kary umownej w wl,sokoSci I %
wynagrodzenia nale2nego mu na podstau'ie niniejszej umowy'.

se.

l. Zamawiajqcy wskazuje osobg do kontaktu Anta Markowska - 089-544-38-08
2. Wykonawca wskazuje osobg do kontaktu - Sylwia Jasiak - 089-534-71-53 w.34 ,

kom.: 795-498-935

s 10.

l. Zmiany postanowieli niniejszej umolry mogq nastqpi6 za zgod4 obu stron w formie
pisemnego aneksu.

2. Warunki zmiany umo*y:

6I
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s lt.

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzenrplarzach - po jednym dlakrtdej ze
stron.

Zamawiajqcy Wykonawca
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1) zmiana terminu wykonania:
a) na skutek uzgodnieri pomigdzy Stronami dotyczqcych sk6cenia teminu
o uzgodniony okres,
b) z powodu pnyczp zewnqrrznych niezaleznych od Zamawiaj4cego oraz
Wykonawcy, skutkuj4cych niemoZliwo6ci4 realizacji Umowy w terminie,
2l zmiana sposobu realizacji umowy rvynikaj4ca ze z,iriaa w obowiqzuj4cych

przepisach prawa w zakresie *ynikaj4cyn ze zmian przepis6*,,
3) zmiana pnepis6w prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powoduj4ca

koniecznoSi dostosowania umowy do zmiany przepis6w, kt6ra nast4pila w trakcie
realizacji umowy.

4) zrnniejszenie zakresu umour'. a tym samym .n'y*nagro dzenia, z przyczyn
o obiektyrvnym charakterzc lub istotnej zmiany okolicmo5ci powodujqcej, Ze
wykonanie czgdci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie Zamawiaj4cego.
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu 08 marca 2018 .. w Olsztynie pomiqdzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie majacym siedzibq w Olsztynie
przy ulicy Baltyckiej 65 zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym p.zez:
Arkadiusza Patureja - DyreKora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie

Wy2szq SzkolQ Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
ul. Jagiellotiska 59, 10-283 Olsztyn, zwanq dalej Wykonawcq

W wyniku rozstrzygniqcia postQpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na pzeprowadzenie warsztatdw dla
uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2"
dofinansowanego ze 6rodkdw Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warmiisko - Mazurskiego na
lata 2014-2020 zostala zawarta umowa/ przy wykonywaniu kt6rej niezbgdne jest
udostQpnianie danych osobowych uczestnik6w powy2szego projektu.

1. W zwiqzku z wykonywaniem peez WykonawcQ uslugi w projekcie w ramach
umowy Nr 2lEFSl2018 z dnia 08 marca 2018 r. , powieza mu siq zgodg na
peetwazanie danych osobowych.

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

a) nazwiska,
b) imienia,
c) adresu zamieszkania,
d) daty i miejsca urodzenia,
e) wyksztalcen ie,
f) PESEL

52

1. Zleceniodawca powiefta Wykonawcy przetwaeanie danych osobowych
w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.V, z 2016 r. poz, 922) w zwiqzku z przeprowadzeniem warsztat6w
w ramach projektu ,,Aktywizujemy i usamodzlelniamy - 2" wsp6lfinansowanego
ze 5rodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Warmirlsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
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2. Na podstawie art. 31 ustawy, Zleceniobiorca jako administrator danych
osobowych, powieza Wykonawcy przetwazanie danych osobowych
w imieniu i na zecz Zleceniobiorcy, na warunkach opisanych w niniejszej
umowie.

3. Umowa nie upowa2nia Wykonawcy do dalszego powierzenia pzetwarzania
powiezonych do przetwazania danych osobowych, w imieniu i na zecz
Zleceniodawcy, innym podmiotom.

4. Dane osobowe sQ powiezone do pzetwazania Wykonawcy przez
Zleceniodawce wylqcznie w celu realizacji projektu, tj. do pzeprowadzenia W/w
warsztat6w, udzielania wsparcia uczestnikom projektu w ramach Regionalnego
Programu Operaryjnego Wojew6dztwa Warmifisko - Mazurskiego na lata 2014-
2020.

5. Zleceniodawca powieza Wykonawcy pnetwarzanie danych osobowych
w zakresie okre5lonym w 5 1.

s3
1. Zleceniobiorca powieza Wykonawcy przetwarzanie powiezonych do

peetwarzania danych osobowych na okres zgodny z okresem realizacji umowy
!. od 08.03.2018 r. do 31.07.2018r., z mo2liwo6ciE ewentuatnego paedlu2enia
do dnia 10.08.2018r.

54
1. Wykonawca jest zobowiEzany do pzestaegania przypis6w ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozpozqdzenia Ministra
Spraw Wewnqtanych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie
dokumentacji przetwaeania danych osobowych oraz warunk6w technicznych
i-organizaq/jnych/ jakimi powinny odpowiadai uzqdzania i systehy
informatyczne slu2Ece do pzetwazania danych osobowych
(Dz. U z 2004 nr 100, poz 1024)

2. W przypadku naruszenia pzepis6w ustawy lub niniejszej Umowy z prqeyn
le2qrych po stronie Wykonawcy, w nastqpstwie, czego Zleceniodawca,' iai<o
administrator danych osobowych zostanie zobowiqzany do wyplaty
odszkodowania lub zostanie ukarany karq grzywny, Wykonawca zobowiqzuje sig
pokryi Zleceniodawcy poniesione z tego q uiu straty i koszty.

ss
1. DostQp do. powiezonych Wykonawcy danych osobowych mogq posiadai tylko

osoby, ktdre posiadajE upowa2nienie zgodnie z aft. 37 ustavvy o ochronie
danych osobowych

2. Wykonawca o5wiadcza, 2e spelnia wymagania ustawy
osobowych dotyczqce zabezpieczenia danych pzed
osobom nieupowa2nionym, zabraniem paez osobq
pzetwarzaniem z naruszeniem ustawy.

o ochronie danych
ich udostqpnieniem
nieuprawnionE oraz
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1. zleceniodawca ma prawo rozwiEzai niniejszQ Umowg bez zachowania terminu

wypowiedzenia, gdy Wykonawca :

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

2) powierzyl paetwazanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zleceniodawcy,

3) nie zaprzestanie niewla6ciwego pzetwarzania danych osobowych,

4) zawiadomi o swojej niezdolnoSci do dalszego wykonywania niniejszej
Umowy, a w szczeg6lnoici niespelniania wymagai okreSlonych w $4.

s7

Wszelkie zmiany
niewa2no5ci.

niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem

s8

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie pzepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Spory wynikle z fftulu Umowy bqdzie rozstaygal Sqd wla6ciwy dla miejsca

siedziby Zleceniodawcy.

5e

Umowq spozqdzono w dwoch jednobzmiqcych egzemplaeach, z paeznaczeniem

dla ka2dej ze stron umowy.
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