
UMOWA NR ….. 
 

zawarta w dniu       w Szczecinie pomiędzy: 
 
Zamkiem Książąt Pomorskich, instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ, z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 
34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-020-72-76,  
REGON: 810543200, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich Barbarę Igielską 
zwanym w dalszej części umowy Usługobiorcą 
a: 
Wykonawcą: 
 
zwanym w dalszej części umowy Usługodawcą,  
zwanymi dalej łącznie Stronami. 
 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Usługodawcę u Usługobiorcy zadań Inspektora 

Ochrony Danych zgodnie z przepisami 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 (Dz. 
urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

2. Usługa obejmuje w szczególności: 
a. prowadzenie analizy i oceny ryzyka przetwarzanych danych osobowych przez Zamek Książąt 

Pomorskich; 
b. informowanie administratora  oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach 

spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów  o ochronie danych i doradzanie im w 
tej sprawie;  

c. monitorowanie przestrzegania wymogów RODO i  innych przepisów  o ochronie danych oraz polityki 
administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania 
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 
powiązane z tym audyty;  

d. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 

e. współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
f. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych 
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

3. Usługa będzie wykonywana w czasie i miejscu wybranym przez Usługodawcę, z tym zastrzeżeniem, że w 
zakresie, w jakim będzie to celowe lub żądane przez Usługobiorcę, usługa będzie wykonywana w 
siedzibie Usługobiorcy. W każdym wypadku Usługodawca świadczyć będzie cotygodniowe dyżury w 
siedzibie Usługobiorcy (każdy minimum 2 godziny) w terminie uzgodnionym między Stronami. 

 
§ 2 

1. Usługodawca będzie wykonywał usługę ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru 
świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Usługodawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Usługodawca obowiązany jest przekazywać Usługobiorcy wszelkie informacje mające znaczenie dla 
Usługobiorcy. W szczególności Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o wszelkich 
utrudnieniach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie usług. Usługodawca podejmować będzie, 
w zakresie wykonywanych usług, czynności potrzebne do ochrony praw Usługobiorcy. 

4. Usługodawca oświadcza, że usługa będzie wykonywana przez  następującą osobę: 
 
                                                                                                                               

 
 
 
 



§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r. 
2. Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Usługodawca nie jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z przyczyn innych, niż 
ważne przyczyny. 

3. Z ważnych przyczyn każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 
§ 4 

1. Za świadczenie usługi określonej w § 1 umowy przysługuje Usługodawcy miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości … 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od otrzymania przez Usługobiorcę prawidłowo wystawionej 
faktury Usługodawcy, przelewem na konto podane na fakturze. 

3. W razie nienależytego wykonywania usług Usługobiorca ma prawo odpowiednio zmniejszyć 
wynagrodzenie. 

4. Usługodawca nie ma prawa domagać się od Usługobiorcy zwrotu wydatków związanych z wykonaniem 
umowy, ani wypłaty zaliczki na poczet tych kosztów, ani też zwolnienia Usługobiorcy ze zobowiązań, 
które zaciągnął we własnym imieniu w celu wykonania umowy. 
 

§ 5 
1. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić Usługodawcy swobodny dostęp do informacji i dokumentów 

potrzebnych do wykonania usługi, których Usługodawca zażąda.  
2. Usługobiorca zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą przy wykonywaniu usług określonych w §1 

umowy. 
                                                                          

§ 6 
1. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Usługobiorcy i osobom 

trzecim przy lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
2. Usługodawca w pełni odpowiada za swoich pracowników lub osoby, z pomocą których wykonuje 

niniejsza umowę. 
3. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, dokumentów, informacji, 

w tym zawartych na nośnikach elektronicznych, uzyskanych w wyniku lub związku z wykonywaniem 
umowy, do nie udostępnienia ich podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Usługobiorcy oraz ich 
niewykorzystywania w celu innym, niż należyte wykonanie umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy 
obowiązuje w czasie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu z jakiejkolwiek przyczyny. 

4. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 3 powyżej, Usługodawca zapłaci 
Usługobiorcy karę umowną w wysokości 10.000,- zł. za każde naruszenie. Jeżeli szkoda Usługobiorcy 
będzie wyższa, przysługiwać jemu będzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

5. Usługodawca zobowiązuje się, że wykonanie usług nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności 
(lecz niewyłącznie) praw autorskich.  

6. Usługodawca zbywa na rzecz Usługobiorcy autorskie prawa majątkowe do dokumentów, które opracuje 
w ramach wykonywania umowy. Zbycie praw następuje pod warunkami: opracowania przez 
Usługodawcę dokumentów oraz wypłaty Usługodawcy przez Usługobiorcę wynagrodzenia, które to 
wynagrodzenie będzie jednocześnie wynagrodzeniem za zbycie ww. praw. Zbycie ww. praw następuje na 
znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§ 7 

1. Przedstawicielem Usługodawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 
 

2. O każdorazowej zmianie numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej, Usługodawca jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorcę. 

3. Usługodawca nie może powierzyć wykonania usług opisanych w § 1 osobie trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Usługobiorcy. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, a także jej rozwiązanie, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Usługobiorcy i jeden dla 

Usługodawcy. 
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