
 

Załącznik Nr 8 do SWZ  - Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA Nr 
 
zawarta pomiędzy: 
Polską Agencją Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, posiadającą 
NIP: 957-107-74-43 oraz REGON: 360992221,  
reprezentowaną przez:  
 
zwaną dalej ,,Zamawiającym”, 
a 
 
zwanym/ą dalej Wykonawcą 
 
dalej łącznie zwanymi „Stronami”. 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr BO/     /2022), przeprowadzonego na 
podstawie art. 275 pkt 1 i n. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o 
następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego 
z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania online z zakresu planowania misji kosmicznych. 
Szczegółowy zakres usługi został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 
numer 1 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w etapach, w tym: 
1) w ramach Etapu I: przygotowanie programu szkolenia – zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 

I.1) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy; ; 
2) w ramach Etapu II: 
rekrutacja uczestników - zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. I.2) Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

3) w ramach Etapu III :wsparcie Zamawiającego w podziale uczestników na grupy projektowe oraz 
rekrutacja mentorów z polskiego sektora kosmicznego - zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 
I.3). Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy; 

4) w ramach Etapu IV:  przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego 
programem szkolenia (rozpoczęcie kursu i jego wdrożenie) - zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
pkt. I.4) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy; 

5) w ramach Etapu V – ocena prac: przeprowadzenie oceny merytorycznej wytworzonych przez zespoły 
dokumentów zaproponowanej misji - zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. I.5) Opisu 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy; 



 

6) w ramach Etapu VI – udział w sesji prezentacji wraz z oceną wystąpień zespołów oraz przekazanie 
informacji zwrotnej na temat prac uczestników - zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. I.6) 
Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

 
3. Wykonawca po zakończeniu realizacji etapów Umowy, o których mowa w ust. 2 zobowiązuje się do 

opracowania w formie elektronicznej raportu, stanowiącego podsumowanie wydarzenia oraz 
zawierającego m.in. opis przebiegu wydarzenia, dane liczbowe i inne, które uzna za stosowne. Raport 
musi zostać przekazany w terminie do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji ostatniego z 
etapów, nie później niż do dnia 21 listopada 2022 r.  

4. Wykonanie zamówienia będącego Przedmiotem Umowy ma na celu realizację zadań Polskiej Agencji 
Kosmicznej wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt. 13 i 14 ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Planu 
działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w roku 2022. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 
niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z 
należytą starannością zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną ofertą, której kopia 
stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w terminie 3 dni kalendarzowych ewentualnych 
uwag do programu szkolenia zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych 
od dnia przekazania Zamawiającemu programu szkolenia. 

 
§3. 

Termin wykonywania przedmiotu umowy: od dnia podpisania Umowy przez 22 tygodnie, nie dłużej niż do 
dnia 21 listopada 2022 r., w tym:  

1) Etap I: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……. 
2) Etap II: w terminie do 3 tygodni od przesłania planu szkolenia (uwaga: rekrutacja może rozpocząć 

się jeszcze przed jego akceptacją); 
3) Etap III – w terminie 2 tygodni od zakończeniu etapu II; 
4) Etap IV – w terminie 10 tyg. od zakończenia etapu III; , 
5) Etap V – w terminie 3 tygodni po zakończeniu etapu IV, 
6) Etap VI – w terminie 1 tygodnia po zakończeniu etapu V. 

 

 
§4. 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
brutto ……………… zł, w tym ……………… zł netto i ……% podatku od towarów i usług (VAT), w tym: 
1) za wykonanie Etapu I – ……………... zł brutto,  w tym ……… zł brutto licencji na korzystanie z 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w §5. 
2) za wykonanie Etapu II – ………….…. zł brutto, 
3) za wykonanie  Etapu III – ……………. zł brutto, 
4) za wykonanie  Etapu IV – ……………. zł brutto, 



 

5) za wykonanie  Etapu V – ………….…. zł brutto, 
6) za wykonanie Etapu VI – ……………. zł brutto. 

 
  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy 
wraz z innymi obowiązkami, wynikającymi z umowy. 

3.  Podstawą wystawienia faktur, za wykonanie poszczególnych Etapów, będą podpisane bez zastrzeżeń 
Protokoły Odbioru Etapu, z zastrzeżeniem postanowień, zawartych w ust. 4.  

4. Podstawą wystawienia faktury, za wykonanie ostatniego Etapu, będzie podpisany bez zastrzeżeń 
Protokół Odbioru Końcowego. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na 
podstawie której jest wystawiana oraz wskazanie etapów, zgodnie z ust. 3, a w przypadku jeśli jest to 
uzasadnione, powinna zawierać sformułowanie: „mechanizm podzielonej płatności”. 

5. Faktura zostanie przekazana przez Wykonawcę do siedziby Oddziału Terenowego Polskiej Agencji 
Kosmicznej, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) albo na adres ksiegowosc@polsa.gov.pl.  
W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF), Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia 
pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego”.  

6. Płatność zostanie dokonana na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy o numerze, wskazanym 
w fakturze, w terminie 21 dni, liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

7. W przypadku błędów w fakturze, Wykonawca dokona korekty, a termin zapłaty będzie liczony od 
momentu otrzymania korekty przez Zamawiającego. 

8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 
wskazany w fakturze rachunek określoną kwotę. 

 
§5. 

1.  Odbiory poszczególnych Etapów oraz odbiór końcowy, w ramach przedmiotu Umowy potwierdzone 
zostaną protokołem odbioru. Zamawiający uposażania do dokonywania czynności odbiorowych 
osobę wskazaną w §11 ust. 1.  

2.  Warunkiem dokonania odbioru prac realizowanych w ramach poszczególnych etapów, będą 
zaakceptowane bez zastrzeżeń odpowiednio: opracowania lub produkty lub usługi, wykonane w 
ramach poszczególnych Etapów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w sposób określony w 
załączniku nr 1 do Umowy.  

3.  Wykonawca każdorazowo, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem przekazania 
przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów, powiadomi droga elektroniczną Zamawiającego o 
planowanej dacie przekazania do odbioru danego Etapu. 

4.  Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu ostatniego z etapów oraz 
dostarczeniu raportu, o którym mowa w §1 ust. 3. 

 
 

§6. 
 

https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
mailto:ksiegowosc@polsa.gov.pl
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF


 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, udziela Zamawiającemu niewyłącznej 
licencji na korzystanie ze wszystkich utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, w sposób nieograniczony terytorialnie. Licencja zostaje udzielona wyłącznie na potrzeby 
wewnętrzne POLSA i uczestników szkolenia. POLSA nie otrzymuje prawa do sublicencji.  

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Przez pierwsze 20 lat obowiązywania licencji, 
Wykonawca nie może jej wypowiedzieć. 

3. Wykonawca oświadcza, że do wszelkich materiałów powstających w ramach realizacji Przedmiotu 
Umowy, o ile stanowić będą utwory, przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że 
materiały te są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz 
nie są obciążone prawami osób trzecich.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich . 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego na zasadzie ryzyka za wszelkie wady 

prawne wyników prac, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszeń praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonaniem Umowy.  

6. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania na wszelkich znanych nośnikach; 
2) zwielokrotniania na dowolnie wybranych materiałach i za pomocą dowolnie wybranych technik 

cyfrowych, drukarskich, optycznych lub zapisu magnetycznego, a także łączących powyższe 
techniki; 

3) rozpowszechniania utworu, w tym techniką drukarską oraz poprzez sieć Internet; 
4) wykonywania autorskich praw zależnych, dokonywania skrótów, tłumaczeń, korekt; 
5) przekształcania formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format i dostosowania do platform 

sprzętowo-systemowych; 
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji z chwilą wydania przedmiotu Umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji prac oraz sposobu wykonywania 
Przedmiotu Umowy na każdym etapie jego realizacji.  

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu danego etapu Umowy, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za dany 
etap za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu umowy lub jego etapu Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia odpowiednio umowy 
lub etapu, o którym mowa w §4 ust. 1. Kara umowna z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu 
Umowy jest płatna na pierwsze żądanie, bez konieczności wzywania Wykonawcy do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy i zakreślania mu w tym celu dodatkowego terminu.  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% 
całkowitej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.   



 

6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przenosi wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody 
w pełnej wysokości na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8. 
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zgody nie może przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 
ani jakiejkolwiek jej części, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez 
uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 
postanowień Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia lub odstąpienia od 
niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 9. 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) zachować w tajemnicy wszelkie niepodane oficjalnie przez Zamawiającego do publicznej wiadomości 

informacje ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Zamawiającego oraz 
podmiotów pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych (zwane dalej ,,Informacjami"), do 
których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem zadań w ramach niniejszej Umowy, niezależnie 
od formy uzyskania informacji i ich źródła; 

2) zachować w tajemnicy informacje uzyskane przy wykonywaniu niniejszej Umowy; 
3) wykorzystywać informacje jedynie w ramach współpracy z Zamawiającym; 
4) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać informacji lub ich części; 
5) przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
2. Zobowiązanie z niniejszego paragrafu nie jest ograniczone w czasie i Wykonawca zobowiązuje się do 

jego przestrzegania zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak też po jej zakończeniu. 
 

§10. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem 
lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć 
w czasie umówionym. W przypadku odstąpienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie 
za wykonaną część umowy z zastrzeżeniem §7 ust. 3. 
 

§11. 
1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w związku z wykonywaniem Umowy oraz 

dokonywania czynności odbioru prac: 
 
1) ze strony Zamawiającego: ………………………… 
2) ze strony Wykonawcy: ………………………… 

2. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy zostanie uznana 
za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie mailem, listem poleconym lub doręczana osobiście za 
potwierdzeniem odbioru na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, mail: sekretariat@polsa.gov.pl 

2) dla Wykonawcy: …………………………… 

mailto:sekretariat.warszawa@polsa.gov.pl


 

3. O każdej zmianie danych kontaktowych, wskazanych w ust. 1 Strony będą się niezwłocznie 
powiadamiać wiadomością poczty elektronicznej na adresy wskazane w §10 ust. 1. Zmiany takie nie 
stanowią zmiany Umowy. 

 
§12. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Strony ustalają, że zmiany umowy mogą dotyczyć:  

1) zmiany terminów realizacji etapów, o których mowa w Umowie za wyjątkiem terminu końcowego;  
2) warunków płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić w następujących przypadkach: 
 1) w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - w przypadku przedłużenia lub przedłużania się terminu 
zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia lub w przypadku niemożliwości 
realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych sytuacją niezależną od Stron; 
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa – z zastrzeżeniem, że cena oferty brutto ustalona jest 
na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet w sytuacji zmiany przepisów 
dotyczących zmiany stawki podatku VAT,  

4. Strona wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
zmian do Umowy. 

 
§ 13. 

1. W razie sporów mogących powstać w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają ich 
rozstrzygnięcie wyłącznie Sądowi właściwemu dla m.st. Warszawy. 

2. Umowa będzie interpretowana i wykonywana zgodnie z prawem polskim. 
3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w związku z 

realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne do jej realizacji, z  zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 
4.05.2016, str. 1).  

4. Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych wynikające z RODO, stanowią Załącznik 
Nr 3 do Umowy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z chwilą złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.  
6. Następujące załączniki stanowią integralny element Umowy: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia  
2) Formularz Ofertowy (kopia) 
3) Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych 

 
 
 

 
Zamawiający:      Wykonawca: 

  



 

Załącznik Nr 3 do Umowy  
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Zamawiającego 

 

1. W celu prawidłowego wykonania umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu Zamawiający 
udostępni Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 zdnia 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 (dalej: RODO) zwykłe dane osobowe pracowników Zamawiającego 
wyznaczonych do współpracy z Wykonawcą i nadzoru  nad realizacją umowy, w postaci imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego, adresu e-mail i numeru telefonu służbowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z 
realizacją umowy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, 
których dane te dotyczą, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynikać będzie z 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. Udostępnione dane nie będą profilowane. 
4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, zapewniające 

bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka związanego z ich 
przetwarzaniem.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych  
w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy jak i po jej ustaniu 
oraz do zagwarantowania, iż nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego 
pracowników i współpracowników, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.  

6. Wykonawca może udostępniać przekazane mu dane osobowe innym podmiotom jedynie w celu 
realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom). Kolejne podmioty 
przetwarzające winny spełniać te same wymogi, jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

7. Czas przetwarzania w/w danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia realizacji 
wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy i udzielonej rękojmi. Po upływie tego 
okresu udostępnione dane będą usunięte przez Wykonawcę ze wszystkich jego baz danych (za 
wyłączeniem dokumentacji procesu inwestycyjnego, objętej obowiązkiem archiwizacji). 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie (nie 
później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt Zamawiającemu. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego 

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku  
z realizacją niniejszej umowy będzie Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 
80-172 Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail:, 
tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora. 



 

2.  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane będą w celu zapewnienia jej 
prawidłowej realizacji, a ponadto w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na 
administratorze danych.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy jest prawnie uzasadniony 
interes Zamawiającego, obejmujący realizację Przedmiotu Umowy. 

5. Odbiorcą danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy mogą być: uczestnicy procesu 
zakupowego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie 
niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów. 

6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane: 
• w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw  

i obowiązków wynikających z umowy. 
• W celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach  zgodnie z 

ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do 
tej ustawy. 

8. Osoby fizyczne, których dane pozyskano w związku z realizacją umowy mają prawo żądania dostępu 
do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy ma prawo wnieść skargę 
do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wypełnienie praw 
i obowiązków ustalonych w umowie. 

11. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy Zamawiający nie stosuje 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

mailto:iod@polsa.gov.pl

