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UMOWA 

 
 
 
zawarta w dniu ……………….. we Wrocławiu pomiędzy: 
 
„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000353252; wysokość kapitału zakładowego: 290 762 000,00 zł, 
Regon: 021173201, NIP: 8971759068, 

reprezentowaną przez: 

Łukasza Dudkowskiego – Prezesa Zarządu, 

zwana dalej „Spółką” 

a 

……………………………………. 

z siedzibą: ……….. REGON: ………………, NIP: …………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

Zwanym/Zwaną dalej „Wykonawcą”  
 
zwanymi łącznie „Stronami” 
 
o następującej treści: 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Spółka zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenia sprawozdania z badania 
(zwanych dalej „Przedmiotem umowy”). 

2. Przedmiot umowy obejmuje również: 

1) obecność Wykonawcy na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki rozpatrującego 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

2) obecność, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu 
sprawozdania z badania – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

3) przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzanych dla Zarządu Spółki  
(w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki 
– jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) (zwanej dalej „ustawą  
o rachunkowości”) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302. ze zm.), Krajowymi 
Standardami Badania oraz przepisami Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych. 
 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 

1. Ustala się następujące terminy wykonania Przedmiotu umowy: 

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, zakończone sporządzeniem sprawozdania  
z badania, powinno zostać zrealizowane do dnia 28.04.2023 r. 

2) przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzanych dla Zarządu Spółki  
(w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki 
(jeżeli zajdzie taka potrzeba) do dnia 28.04.2023 r. 
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3) wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) umowy (jeżeli 
zajdzie taka potrzeba) – nie później niż do dnia 30.06.2023 r.  

2. Spółka zawiadomi Wykonawcę o terminie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz  
o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki – na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem 
organu. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 3 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony uzgadniają wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie: 

brutto: … zł (słownie: ………………/100), 

2. w tym netto:  ……. zł (słownie: ……………./100), plus podatek VAT wg obowiązujących 
przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia umowy podatek VAT wynosi …. %, 
czyli …….. zł (słownie: ………………../100). 

3. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego określona w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy obejmuje 
wszelkie czynności oraz koszty, jakie wiążą się z wykonaniem Przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane jednorazowo przelewem z rachunku 
bankowego Spółki na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14-stu 
dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi przekazana Spółce kompletna 
dokumentacja, o której jest mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 umowy. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na: „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13,  
50-117 Wrocław i doręczy do siedziby Spółki: ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław. 

7. Spółka oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP: 8971759068. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP: ……………….. 

9. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą o fakturowaniu”. 

10. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,  
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi 
zawierać wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, której dotyczy. 

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 9 
powyżej Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”) na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
8971759068.  

12. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

13. Wykonawcy przysługują bez wezwania odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli Wykonawca spełnił swoje świadczenie 
niepieniężne i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

 
INNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 4 

1. Wykonawca: 

1) oświadcza, że jest wpisany na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym …….; 

2) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  
w trakcie badania, a fakty wynikające z badania jak i wyniki badania udostępni jedynie Spółce 
lub osobom czy organom przez niego wskazanym chyba, że z obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa wynika obowiązek ich przekazania innym 
wskazanym w osobom lub organom; 
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3) opracuje dokumentację rewizyjną z przebiegu badania, na podstawie której sporządzi  
i przekaże Spółce: 

a) sprawozdanie z badania sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1415);  

b) wystąpienie do Spółki zawierające wykaz uchybień w systemie rachunkowości  
i kontroli wewnętrznej w przypadku ich stwierdzenia. 

4) przeprowadzi badanie w taki sposób, aby nie zakłócić w istotny sposób funkcjonowania 
Spółki; 

5) w przypadku konieczności skorzystania z dokumentów niejawnych, obejmujących informacje 
niejawne, zobowiązany będzie do stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

2. Spółka: 

1) oświadcza, że wybór Wykonawcy został dokonany w trybie art. 66 ust. 4 ustawy  
o rachunkowości. Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wyboru 
biegłego rewidenta niezgodne z obowiązującymi przepisami; 

2) oświadcza, że przedstawi do badania księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,  
w których według jego najlepszej wiedzy w sposób kompletny, zgodnie z zasadami 
rachunkowości przewidzianymi w ustawie o rachunkowości i innych przepisach prawa, zostały 
ujęte wszystkie zdarzenia rzutujące na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego;  

3) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy stosowane procedury kontroli wewnętrznej  
i powiązany z nimi system rachunkowości, zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji 
majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Spółki; 

4) udostępni Wykonawcy sprawozdanie finansowe, dowody księgowe, księgi rachunkowe oraz 
wszelkie inne dokumenty, które zgodnie z oceną badającego mogą mieć wpływ na badanie 
sprawozdania finansowego lub sporządzenie sprawozdania z badania – do dnia  
31.03.2023 r.; 

5) udzieli Wykonawcy wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń, jakie Wykonawca 
uzna za niezbędne, do przeprowadzenia badania i sporządzenia sprawozdania z badania; 

6) upoważni Wykonawcę do uzyskania od banków, kontrahentów i radców prawnych Spółki 
wszelkich informacji, które Wykonawca uzna za niezbędne do przeprowadzenia badania; 

7) przedstawi Wykonawcy oświadczenie na temat kompletności ujęcia danych w księgach 
rachunkowych oraz ujawni wszelkie zobowiązania warunkowe i zdarzenia, jakie nastąpiły po 
dacie bilansu, a także inne ważne zdarzenia rzutujące na rzetelność i prawidłowość 
sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych, które drogą rewizji można ustalić; 

8) na żądanie Wykonawcy winna poświadczyć kompletność przedłożonych dokumentów oraz 
udzielonych informacji i wyjaśnień; 

9) zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 
wykonania umowy, a w szczególności: 

a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości osób wykonujących 
czynności rewizyjne w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania 
wersji sprawozdania finansowego; 

b) złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia odnośnie prawidłowości i rzetelności 
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym danych oraz zdarzeń; 

c) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym 
Spółka i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian.  

 

RĘKOJMIA ZA WADY I ODSZKODOWANIA 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi wobec Spółki pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Spółce karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ryczałtowego wynagrodzenia 
netto, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy; 

2) za niestawienie się na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników lub na posiedzeniu Rady 
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Nadzorczej w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, ustalonego  
w § 3 ust. 1 za każdy przypadek; 

3) za odstąpienie od umowy przez Spółkę z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za 
odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Spółki w wysokości 
10% wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawcy przysługiwać będą od Spółki kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Spółki w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 3  
ust. 1 umowy. 

4. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze 
zm.) przenoszącego wysokość kar umownych.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje  
z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy. 

6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 
odstąpienia od niej. 

7. Spółka ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
ZMIANA POSTANOWIEŃ I MOŻNOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 6 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 7 

1. Spółka może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w szczególności: 

1) nie realizuje powierzonych prac w tempie gwarantującym dotrzymanie terminu umownego 
wykonania Przedmiotu umowy lub pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu jego lub jego części  
w odniesieniu do terminów wykonania o więcej niż 2 tygodnie, 

2) narusza postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do trzydziestu dni od dnia powzięcia przez 
Spółkę wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieujawniania ani niewykorzystywania informacji poufnych 
uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, chyba że będzie to konieczne do 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są 
publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę 
obowiązek ich wyjawienia. 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się do ochrony przekazanych w ramach wykonywania umowy danych 
osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe: 

1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię  
i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

2) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy w następującym 
zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) 
informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach. 

3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
umowy do celów związanych z wykonaniem umowy oraz wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów Stron związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych 
wynikających z umowy lub z nią związanych. 

4. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
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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 Nr 119, str. 1). 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się udzielić informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych 

przez drugą Stronę wobec osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy (w celu 

umożliwienia Stronie zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

w ramach realizacji przez nią obowiązku informacyjnego wobec tych osób), w tym poinformować je 

o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, przedstawiając 

tym osobom oświadczenia stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 do umowy (treść obowiązku 

informacyjnego Wykonawcy, realizowanego przez Spółkę) oraz załącznik nr 1 do umowy (treść 

obowiązku informacyjnego Spółki, realizowanego przez Wykonawcę). Strona, która spełnia 

obowiązek informacyjny zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie ponosi odpowiedzialności za 

zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.  

6. Dane osobowe mogą być podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę 

wyznaczoną przez Stronę do realizacji umowy. 

7. Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków 

prawnych spoczywających na Wykonawcy, Spółka przekazuje Wykonawcy wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.  

8. Wykonawca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest 

administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Spółkę 

w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 10 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Spółki przenieść swych wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). 

§ 11 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zmianami), 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1302. ze zm.) 

2. Sporne kwestie powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą się starały 
rozwiązać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie 
właściwy rzeczowo sąd powszechny we Wrocławiu. 

3. Do kontaktów z sprawach związanych z realizacją Przedmiotu umowy upoważnione są: 

1) ze strony Spółki: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

2) ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

4. Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) 
przedmiotowej ustawy. 

5. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
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6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Spółki i 1 dla Wykonawcy / w postaci 
elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi1. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Obowiązek informacyjny Spółki realizowany przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 2 - Obowiązek informacyjny Wykonawcy realizowany przez Spółkę. 

 

    SPÓŁKA:                                                              WYKONAWCA: 

 
  

 
1 Zapis zostanie dostosowany do sposobu zawarcia umowy 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

SPÓŁKI REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
Zgodnie z wymogami 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) (zwanym dalej 
„RODO”), informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI”  
Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław (dalej: „Administrator”), telefon: 71 7359301, 
adres e-mail: biuro@nszw.pl.  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez 
Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem  
e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: 

1) osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię 
i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

2) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w następującym 
zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) 
informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze: 
1) wynikającego z przepisów księgowo-rachunkowych i podatkowych, prawa cywilnego lub 

innych przepisów, które mają zastosowanie w związku z zawarciem lub wykonywaniem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych 
z zawarciem lub wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, tj. wynikających z podjęcia i realizowania czynności związanych z zawarciem 
lub wykonaniem umowy zawartej przez Administratora z Pani/Pana pracodawcą lub 
zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

5. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być:  
1) wyznaczeni pracownicy i współpracownicy Administratora,  
2) podmioty świadczące usługi związane z obsługą urządzeń lub systemów informatycznych 

niezbędnych do kontaktu z Panią/Panem oraz służące do przetwarzania dokumentów 
związanych z realizacją umowy z Wykonawcą, 

3) podmioty świadczące usługi serwisowe,  
4) podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną,  
5) biura rachunkowe, 

6) podmioty doręczające przesyłki i inni kontrahenci lub podwykonawcy związani  
z wykonywaniem prac dotyczących realizacji umowy. 

6. Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do ich 
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy zawartej z Wykonawcą lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą 
umową. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
w rozumieniu art. 22 RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO, 
3) usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e) RODO, to 

znaczy w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których 

mailto:biuro@nszw.pl
mailto:iod@nszw.pl
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zostały zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych 
osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane te muszą zostać 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na 
swoją szczególną sytuację – na podstawie art. 21 RODO, przy czym Administrator ma prawo 
kontynuować przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
lub jeżeli ważne prawnie uzasadnione interesy Administratora okażą się nadrzędne wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności związanych z tą szczególną sytuacją. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

12. Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO, 
2) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

WYKONAWCY REALIZOWANY PRZEZ SPÓŁKĘ 

 

W oparciu o treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 
……………nazwa Wykonawcy……….. przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 
 

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest 
……………nazwa Wykonawcy………..  z siedzibą: ………………………………, 

2. Dane kontaktowe Administratora: 
Kontakt z ……………nazwa Wykonawcy……….. jest możliwy pod numerem telefonu: ……………. 
oraz pod adresem poczty elektroniczne ………… lub pisemnie na adres siedziby wskazany w 
punkcie 1. 

3. Źródło pochodzenia danych osobowych: 
Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: osób reprezentujących Spółkę 
oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) 
adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
Państwa dane przetwarzamy w celu: 

1) wykonania zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes …………… nazwa 
Wykonawcy……….. czyli – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 

2) wypełnienia przez ………nazwa Wykonawcy……….. obowiązków prawnych wynikających z 
przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czyli w związku z realizowaniem prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez ……………nazwa Wykonawcy……….. – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z 
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

6. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie 
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 
……………nazwa Wykonawcy……….. 

7. Przekazywanie danych poza EOG 
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji 
o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
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10. Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 


