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Załącznik nr 2A - Wzór umowy do części I zamówienia 
 

UMOWA NR ……/ DUBELT/ NATURA/2019 
 

zawarta w dniu .................................. r. w .................. pomiędzy  
 
Fundacją NATURA INTERNATIONAL POLSKA 
ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres 
korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000308204, reprezentowanym przez: 
....................................... 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
a  
......................................, reprezentowaną przez: 
......................................  
zwaną dalej Wykonawcą  
 

pt. „Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu 
LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 
NAT/PL/000015”, 
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert, jak również na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93, z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pt. „Implementacja Krajowego Programu 
Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, zostaje 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja części I zamówienia pt. „Organizacja seminarium 

praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu LIFE „Implementacja 
Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015”, tj. usługa 
polegająca na organizacji seminarium dla maksymalnie 50 osób w dniach 28-29 
listopada 2019 r., w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

1) sali konferencyjnej; 
2) wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzenia seminarium w 

szczególności ekran do rzutnika, krzesła, stoliki; 
3) cateringu – serwisu gastronomicznego; 
4) noclegu dla uczestników seminarium.  
- zamówienie podstawowe 35 osób 
- zamówienie w ramach prawa opcji maksymalnie 50 osób. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone wg rzeczywistej liczby uczestników 
seminarium, jednak dla nie mniej niż  35 osób.   

3. Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania Umowy możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. zwiększenia liczby uczestników o maksymalnie 15 
osób w stosunku do liczby uczestników określonej w zamówieniu podstawowym, tj. 
po skorzystaniu z prawa opcji liczba uczestników seminarium nie przekroczyłaby 50 
osób. Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od liczby chętnych – zgłoszeń 
udziału w organizowanym seminarium (potwierdzeniem lub odmową uczestnictwa w 
seminarium przez niektórych zaproszonych).  Dodatkowi uczestnicy będą rozliczani 
wg ceny podanej w ofercie – załączniku nr 1 do zapytania. 

4. Zamawiający poda dokładną liczbę uczestników, którzy potwierdzili swój przyjazd na 
co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem seminarium. 
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5. Rzeczywista liczba uczestników będzie weryfikowana po odbyciu się seminarium. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, tj. organizowanego seminarium oraz cateringu  

z przerwami kawowymi i noclegów zawiera załącznik nr 2 do umowy – Zaproszenie 
do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego w pkt 1. 
 

§ 2. 
Termin realizacji umowy 

Umowa  obowiązuje od dnia jej podpisania, termin organizacji seminarium to dwa dni: 
28.11.2019 r. i 29.11.2019 r. 

 
§ 3. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy za zorganizowanie seminarium: 
a) łączna wartość zamówienia podstawowego tj. dla 35 osób, cena brutto: 

…......................zł (słownie:………………………….. zł). 

b) Za realizację zamówienia powiększonego o prawo opcji, tj. dla max. 50, osób cena brutto: 

…......................zł (słownie:………………………….. zł), 

a) Wynagrodzenie za jedną osobę - uczestnika seminarium wynosi: …......................zł 
brutto (słownie:………………………….. zł)  

 
2. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby rzeczywiście uczestniczących w 
seminarium osób oraz ceny jednostkowej za osobę określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem, 
że za nie mniej niż 35 uczestników. 

3. Podatek VAT będzie obliczany według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
5. Podstawą do wystawiania faktury będzie stanowić podpisany przez obie strony protokół 

odbioru, spisany po odbytym seminarium. 
6. Należności Wykonawcy z  tytułu  wykonywania przedmiotu  umowy  będą  przekazywane 

w przelewem, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Na Fakturze lub rachunku musi znajdować się adnotacja z nazwą projektu: LIFE17 

NAT/PL/000015 LIFEGALINNAGO ACTION PLAN oraz nr umowy z Wykonawcą: 
…………./DUBELT/NATURA/2019. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki i 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 
Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, upewnił się, że zaoferowana przez niego 
wysokość wynagrodzenia jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich czynności 
oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 
w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 
jakiegokolwiek braku zrozumienia obowiązków Wykonawcy. W szczególności 
niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w 
niniejszym paragrafie. 

10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży ani 
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części, przysługującej mu z 
tytułu realizacji niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie. 
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§ 4. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do 2 dni przed 
datą rozpoczęcia seminarium listy pokoi oddanych do dyspozycji Zamawiającego do obsługi 
gości seminarium. Lista ta powinna zawierać dane dotyczące liczby miejsc w danych 
pokojach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej do 2 dni przed 
datą rozpoczęcia seminarium jadłospisu na dwa dni seminarium zgodnie z § 1 umowy. 
Jadłospis ten będzie podlegał zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W razie uwag 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić niezwłocznie. Brak opinii stanowi 
akceptację jadłospisu.  

3. Zatwierdzona przez Zamawiającego zmiana jadłospisu nie wymaga aneksu do Umowy. 
4. Zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc noclegowych dla uczestników seminarium. Miejsca 

noclegowe musza być zapewnione maksymalnie w odległości 100 m od sali konferencyjnej i 
miejsca w którym będą podawane posiłki. 

  
§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego 
1. O dokładnej liczbie uczestników przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę w 

sposób ustalony przez strony (telefon/ e-mail) na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem 
seminarium. 

2. O dokładnej liczbie posiłków wegetariańskich, wegańskich oraz mięsnych Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na co najmniej 2 dni przed datą rozpoczęcia seminarium. 

3. Obowiązkiem Zamawiającego jest terminowa zapłata należnego wynagrodzenia za 
zamówienie zrealizowane zgodnie z umową. 
 

§ 6. 
Kary umowne 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 10% maksymalnej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Odstąpienie 
to winno być poprzedzone procedurą reklamacyjną obejmującą: pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy oraz pisemną odpowiedzią Wykonawcy o sposobie 
załatwienia reklamacji, udzieloną w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo uznania lub odrzucenia wyjaśnień. Brak odpowiedzi 
Wykonawcy traktowany będzie jako uznanie reklamacji skutkujące potwierdzeniem 
słuszności postawionych zarzutów. 

2) 10% maksymalnej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), gdy Wykonawca 
odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, 

3) 50,00 zł za każdy przypadek niespełnienia wymagań dotyczących realizacji usługi 
opisanych w załączniku nr 2 do umowy w pkt 1.1. Stwierdzenie niedopełnienia 
obowiązków nastąpi w formie pisemnej. 

2. Poinformowanie o nałożeniu kary umownej nastąpi na piśmie. 
3. W przypadku, gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę niniejszej Umowy poniesie szkodę, której wartość przewyższy wartość 
zastrzeżonych z tego tytułu w Umowie i należnych na jej podstawie kary/kar umownych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar/kary 
umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary/kar umownych z kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Jeżeli Zamawiający nie może potrącić z 
kwoty wynagrodzenia jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar umownych, 
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odszkodowań lub innych należności z tytułu Umowy, zostaną one zapłacone przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

 
§ 7. 

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie/wypowiedzenie Umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie od Zamawiającego wynagrodzenia z 
tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na datę doręczenia 
Wykonawcy oświadczenia w tym przedmiocie, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
ze wskazanych poniżej okoliczności: 

a) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 
b) wystąpienia stanu niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 

2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 498 z późn.  zm.), 
wystąpienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 
roku, poz. 243 z późn. zm.), rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c) zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, 
obciążenie lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy  wykonywanie 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub prowadzenie egzekucji wobec Wykonawcy; 

d) przejścia przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie 
przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem; 

3. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie §7 ust. 
2 Umowy może zostać dokonane w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy, 
ustalonym w § 2 Umowy, jednak nie później niż w okresie 30 dni od daty powzięcia informacji 
przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej rozwiązanie Umowy w tym 
trybie. 

4. Zamawiający w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy, ustalonym w §2 Umowy, 
może: 

a) rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem 30 – 
dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy łączna wysokość kar umownych 
naliczonych Wykonawcy na podstawie §6 Umowy przekroczy 5% maksymalnej wartości 
przedmiotu Umowy, określonej w §3 ust. 1 pkt. a Umowy; 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i/lub jej rozwiązania i/lub 
wypowiedzenia przez Zamawiającego zgodnie z §7 ust. 2 i/lub ust. 4 Umowy,  Wykonawca 
może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
części Umowy – odpowiednio do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy, natomiast 
Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia do dochodzenia zastrzeżonych w Umowie kar 
umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych 
postanowieniami Umowy, ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu 
wypowiedzenia, jeśli Zamawiający pozostaje w przekraczającej 60 dni zwłoce z zapłatą 
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy, na które Wykonawca 
należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił 
Zamawiającemu fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego 
do wykonania zobowiązania, wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14 – dniowy termin 
do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania Zamawiającemu. 

8. Odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie  pisemnej i 
zawierać uzasadnienie. 

9. Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia od Umowy, jak również do jej rozwiązania, 
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wypowiedzenia nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, jej 
rozwiązania/wypowiedzenia na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 

 
§ 8 

Dane osobowe 
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych 

u Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego) 
oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy 
(dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie 
Wykonawcy jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w 
celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z 
realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i 
służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego 
do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu 
w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. f) 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), zwanego dalej RODO, 
gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta 
realizacja zawieranych umów.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 
Wykonawcy (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób 
reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: 
pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie 
Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku 
i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku 
z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i 
służbowy adres mail, wizerunek pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach 
Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w 
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu 
administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych 
osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych 
elektronicznych i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz 
przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji 
Umowy. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej 
Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe 
wzajemnie udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach 
Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego 
jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały 
udostępnione. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych 
kontaktowych pracowników drugiej Strony. 
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§ 9. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja Stron będą przekazywane i traktowana jako skutecznie 

doręczona na wskazane poniżej adresy korespondencyjne Stron: 
Zamawiający – Fundacją NATURA INTERNATIONAL POLSKA ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, 
Wykonawca – ……………………… 
Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony w formie pisemnej o 
każdej zmianie jej adresu i jej pozostałych danych do korespondencji wskazanych w niniejszym 
ustępie. Zmiana ww. danych nie stanowi zmiany Umowy. Wszelka korespondencja, zawiadomienia 
bądź wszelkie inne notyfikacje lub oświadczenia w formie pisemnej przesłane przez Stronę do drugiej 
Strony opłaconym listem poleconym na ostatni wskazany przez tę drugą Stronę adres korespondencji, 
uważane będzie za skutecznie doręczone drugiej Stronie, przy czym za datę doręczenia uznana 
będzie także data upływu terminu z drugiego awizowania przesyłki poleconej opłaconej wysłanej na 
ostatni adres do korespondencji podany przez drugą Stronę. 
2. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania Umowy są: 
1) Po stronie Zamawiającego – …………. 
2) Po stronie Wykonawcy – ……………… 
3. Osoby wymienione w ust. 3 są uprawnione do uzgadniania form, metod i terminów wykonywania 

prac, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów odbiorowych i 
rozliczeniowych oraz podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu Umowy. 

4. Zmiana osób oraz danych kontaktowych wymienionych w ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany 
Umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 
negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty określonej 
na przystąpienie do rozmów, sprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny według 
właściwości miejscowej Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
Wykonawcy i Zamawiającemu. 

 
 

Załącznik nr 1 do umowy – Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 2 do umowy – Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Pani/Pan……………………. 
 
(…), jako Wykonawca umowy na: „Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z 
inauguracją projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” 
LIFE17 NAT/PL/000015”, działając na podstawie § 8 ust. 4 w/w umowy informuje, że: 
1/ Wykonawca udostępnił Zamawiającemu Fundacji NATURA INTERNATIONAL POLSKA  

ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok - do przetwarzania Pana dane osobowe jako pracownika 
wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w Umowy, współpracy z Zamawiającym w 
ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy, 

2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i 
obowiązków Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w 
Umowy. 

3/ Udostępnienie  danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) 
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta 
realizacją zawieranych umów.  

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia  obowiązek  informacyjny 
zgodnie z art. 14 RODO, gdyż przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór 
niniejszej ogólnej klauzuli informacyjnej.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej  klauzuli  
informacyjnej  wraz z potwierdzeniem, że zapoznał się Pan z jej treścią. 

Ogólna Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 14 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), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. W zakresie odnoszącym się do realizacji niniejszej umowy, administratorem danych 

osobowych Wykonawcy jest NATURA INTERNATIONAL POLSKA ul. Żyzna 18/16, 15-161 
Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 
15-161 Białystok), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204; 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 
kontaktować się pod adresem email: daniel.piec@natura-international.org.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu 
związanym z zawarciem, wykonaniem i nadzorem nad wykonaniem umowy, której 
przedmiotem jest: „Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją 
projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 
NAT/PL/000015”, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu realizacji 
obowiązków Zamawiającego, np. co do przechowywania dokumentacji ) oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do współpracy z 
Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy; 

4. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe 
pracowników Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nr faksu, adres e – mail; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą 
uczestniczyły w realizacji umowy, której przedmiotem jest: „Organizacja seminarium 
praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu LIFE „Implementacja Krajowego 
Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015”,  do Pani/Pana danych mogą 
mieć dostęp 
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upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty 
dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby 
świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty 
zostały/zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im 
danych osobowych; 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres trwania umowy oraz okres 
trwałości Projektu  rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz 
Beneficjenta Projektu; 

7. Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 
umowy - ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy; 

8. Dane osobowe zostały przekazane przez (…) jako Wykonawcę umowy na: „Organizacja 
seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu LIFE „Implementacja 
Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015”, 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG). 

10. Posiada Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych; 
-  na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki 

zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
-  na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - 

wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
11.    Nie przysługuje Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  jeśli 

podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest. również 6 ust. 1 lit. b i c 
RODO.  

 
Zarząd Fundacji NATURA INTERNATIONAL POLSKA 
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