UMOWA DZ-2501/281/18/…
zawarta w dniu ………. pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym –
Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Gospodarczy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem
0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252, reprezentowanym
przez:
 Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. - dyrektor
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a:

…………………………………………………………………………………….., działającą
w oparciu o wpis …………………………………………………………………………pod
numerem ……………………., posiadającym NIP………………….., REGON ………………..,
reprezentowanym przez:
 ………………………………………………………………………………
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru oferty w drodze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych obowiązującym w Państwowym Instytucie WeterynaryjnymPaństwowym Instytutem Badawczym, została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego nr DZ-2501/281/18 z dnia …….. oraz
ofercie Wykonawcy z dnia ….., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy Zamawiający
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej na
pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w Państwowym Instytucie
Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług
związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37-39
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 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,
zwanego dalej RODO, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych będzie w szczególności polegało na:
a) informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO
oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie;
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b) monitorowaniu przestrzegania RODO, innych przepisów Unii o ochronie danych oraz
polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane
z tym audyty;
c) udzielaniu na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony
danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
d) współpracy z organem nadzorczym;
e) pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we
wszelkich innych sprawach;
f) czynnym udziale w tworzeniu i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących
ochrony danych osobowych;
g) opiniowaniu stosowanych u Zamawiającego klauzul umownych, projektów umów
powierzania przetwarzania danych osobowych;
h) opracowywaniu opinii/wystąpień dla Administratora Danych, w zakresie
realizowanych procesów, związanych z przetwarzaniem danych;
i) udzielaniu niezbędnych zaleceń w zakresie ochrony danych osobowych oraz
monitorowanie ich wykonania;
j) przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie ochrony
danych osobowych w rozmiarze co najmniej 1 cyklu szkoleniowego w ciągu roku oraz
w zależności od potrzeb;
k) prowadzeniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie
i aktualizacja :
- rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
- rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych,
- rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych;
l) rozpatrywaniu zapytań i skarg osób, których dane dotyczą;
m) zgłaszaniu naruszeń oraz przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających
w przypadku powstałych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich
ewidencjonowaniu;
n) doradztwie w toku postępowań kontrolnych, w tym bieżące wsparcie w przypadku
przeprowadzania kontroli przez UODO oraz pomoc we wdrożeniu ewentualnych
zaleceń pokontrolnych;
o) nadzorze nad procesem powierzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom;
4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
tj.:
- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000
z późn. zm. );
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 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
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§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2019 r. przez okres 12 miesięcy,
tj. do 31.12.2019 r.
2. Usługa świadczona będzie przez cały tydzień w formie konsultacji, porad, poprzez kontakt
telefoniczny i e-mail, spotkania – bez ograniczeń.

§3
1. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi
praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług.
2. Wykonawca będzie wykonywał czynności Inspektora Ochrony Danych w wymiarze
niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca z chwilą wydania Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego własność
rzeczy, których wykonanie wynikało z charakteru usług oraz autorskie prawa majątkowe
do wszelkich ekspertyz, opinii i innych dokumentów powstałych w ramach świadczenia
usług na następujących polach eksploatacji:
1/ zwielokrotniania dowolna techniką
2/wprowadzania do pamięci komputera,
3/rozpowszechniania w dowolny sposób
4/ wprowadzania zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy, wszelkie wskazane wyżej dokumenty wraz z ich szczegółowym
wykazem.
5. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych , o których mowa § 1
niniejszej umowy Strony podpisują Umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
§4
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały i dokumentację niezbędne do realizacji
niniejszej umowy.
2. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do:
- informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych, które
mają lub mogą mieć wpływ na świadczenie usług,
- zapewnienie Wykonawcy możliwości wykonywania pracy w uzgodnionych
z Zamawiającym godzinach.

§5
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z umowy.
2. Wykonawca oświadcza, ze umowę wykonywać będzie bez udziału podwykonawców.
3. Wykonawca oświadcza, że jest firmą zawodowo trudniącą się wykonywaniem usług
wchodzących w zakres niniejszej umowy.
§6
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1. Strony ustalają, że za wykonane czynności będące przedmiotem umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie: netto …. zł
(słownie:………………………………………………), brutto ……………. zł (słownie:
………………………………………).
2. Łączna wartość brutto zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi
………………… zł
(słownie:……………………………….), wartość netto
…………….zł (słownie:……………………………………………………….), zgodnie
ze złożoną ofertą z dnia …... stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§7
1. Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury VAT przekazane
Zamawiającemu w terminie do 30-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługa została wykonana.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę/rachunek w terminie 14 dni licząc od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających
znaczenie dla stanu bezpieczeństwa Zamawiającego.
2. Umowa oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem mają charakter
poufny, a strony zobowiązują się do nieujawniania jej treści, jak również wszelkich
informacji związanych z wykonywaniem umowy, chyba że druga strona wyrazi pisemną
zgodę na ujawnianie takich informacji.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże w okresie trwania umowy, jak również po
jej zakończeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania,
działania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z niniejszej umowy.

§9
1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę, lub nie wykonania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia przewidzianego za okres realizacji
umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia przewidzianego za okres realizacji umowy.
3. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych
lub w przypadku zaistnienia szkody w sytuacjach, dla których kary umowne nie zostały
zastrzeżone strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych w k.c.
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§ 10
1. Każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załączniki:
1. Załącznik nr. 1- oferta Wykonawcy z dnia …..

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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