
 

Załącznik nr 2  do ZO-14/19/BD  
 

( pieczęć Wykonawcy )        

 FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy:  przewozu pracowników Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, taksówkami pozostającymi w 
dyspozycji Wykonawcy lub osób wykonujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, na obszarze miasta stołecznego Warszawy 

 
I. OFERTĘ SKŁADA: 

Nazwa Wykonawcy  

wpisany do: 
 

 

• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………...…………….. 
pod nr KRS ..................... 

• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Osoba do kontaktów: e-mail, 
telefon 

 

 
 

 

 

 



 

 

II. FORMULARZ CENOWY 

LP Rodzaj opłaty opis Cena jednostkowa 
netto 

Wartość podatku VAT Cena jednostkowa 
brutto 

 
Opłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Warszawy 

 
 

1 
 

Opłata początkowa 
 

za wynajęcie i przejazd pierwszego 
odcinka 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł 

 
2* 

 
Taryfa 1 

 
dzienna, 

w dni powszednie w godz. 6.00-22.00 

 
………,…… zł / 1km 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł / 1km 

 
3 

 
Taryfa 2 

w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 
oraz w niedziele i święta w ciągu całej 

doby 

 
………,…… zł / 1km 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł / 1km 

 
4 

 
Wartość jednostki 

taryfowej 

 
skok opłaty 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł 

 
Opłaty na rzecz Zamawiającego z tytułu korzystania przez Wykonawcę z punktów postojowych przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie 

 
 

5* 
 

Opłata za miejsca 
parkingowe 

 
Łączna kwota opłaty miesięcznej za 

udostępnienie 4 miejsc parkingowych 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł 

 
………,…… zł 

 

* Zamawiający będzie porównywał oferty pod względem wartości ceny przejazdu 1 km w I taryfie oraz całkowitej miesięcznej wartości opłaty za udostępnienie 
miejsc parkingowych 

 

 



III. Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego nr ZO-14/19/BD oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez  
zastrzeżeń; podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, 
a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny; 

2. posiadam uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami 
3. posiadam stosowną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
4. posiadam aktualną polisę OC 
5. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

 
 

V.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia 
będą: 

 

  ▪   ……………………… 

/imię, nazwisko, pełniona funkcja/ 

 ▪     ……………………… 

/imię, nazwisko, pełniona funkcja/ 

                                                                                                                                                                                                 ........................................................................ 

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych 



 
 

Załącznik nr 2  do ZO-14/19/BD  
 

[pieczątka firmowa] 

 

W Y K A Z  U S Ł  U G 

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe w zakresie przewozu pracowników Centrum Onkologii-Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, taksówkami pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy 
lub osób wykonujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, na obszarze miasta stołecznego 
Warszawy 

 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 

...................................................................................... 
                                                                      (nazwa  i adres Wykonawcy)  

 

przedstawiam wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert: 

 

L.p. 
Rodzaj i zakres 

wykonywanych usług 

Termin realizacji usług Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została wykonana 

Referencje  

str... oferty 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
 
dnia .................................. 

                 …………………………………………… 
podopis osoby upoważnionej 
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UMOWA nr ......../2019  

 

zawarta w dniu .............. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą  

w Warszawie, ul. Wawelska 15B, 02-034 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, 

Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

reprezentowanym przez: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

 

Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  do 

umowy nie znajdują zastosowania przepisy w/w ustawy, strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  

przewozu pracowników Zamawiającego, taksówkami pozostającymi w dyspozycji 

Wykonawcy, na obszarze miasta stołecznego Warszawy. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy z dwóch punktów postojowych (po 2 miejsca parkingowe każdy), 

zlokalizowanych vis-a-vis wejścia A (współrzędne GPS 52.147751, 21.031404) oraz vis-a-vis 

wejścia D (współrzędne GPS 52.147707, 21.033895) na terenie Centrum Onkologii – Instytutu, 

przy W.K. Roentgena 5 w Warszawie.  
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§ 2 Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że Wykonawca lub osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot 

umowy posiadają aktualne przez cały okres obowiązywania umowy licencje na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego na  przewóz  osób taksówkami.  

2. Wykonawca lub osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot umowy wykonywać będą 

przewozy przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia na podstawie zamówienia telefonicznego 

składanego przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Listę osób, o których mowa 

wyżej Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Lista może ulec zmianie w 

dowolnym momencie, o czym zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zamówienia mogą być skutecznie zgłaszane przez całą 

dobę, 7 dni w tygodniu na numer telefonu: 

− …………………………….. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia taksówki w ciągu 15 minut od czasu otrzymania 

zamówienia. 

5. W przypadku opóźnienia w podstawieniu taksówki, Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo 

do wynagrodzenia za wykonaną usługę przewozu, co znajdzie odzwierciedlenie na rachunku 

bezgotówkowym. 

6. W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu blankiety 

rachunków bezgotówkowych i będzie je uzupełniał w miarę potrzeb w czasie obowiązywania 

umowy. Każdorazowa dostawa potwierdzona będzie przez upoważnionego pracownika Działu 

Administracyjno – Gospodarczego. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy prawidłowe oznaczenie, przy użyciu znaków pionowych i 

poziomych, dwóch punktów postojowych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

8. Na Wykonawcy ciąży obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł, przez cały okres obowiązywania umowy. 

Kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu kopię kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niezwłocznie 

po wygaśnięciu poprzedniej umowy. 

 

§ 3 Termin realizacji umowy 

Umowa obowiązywać będzie od dnia…………… ……..do dnia………………………………... 

  

§ 4 Wartość umowy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania przewozu osób 
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taksówkami zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Rozliczenia dokonywane będą za miesiąc kalendarzowy. 

2. Opłaty określone w załączniku nr 1 są stałe i nie będą ulegały zmianom w okresie 

obowiązywania umowy. Opłaty zawierają podatek od towarów i usług ( VAT). 

3. Łączna kwota, którą zapłaci Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może 

przekroczyć kwoty ………….… zł netto (słownie:  …………...………………………………...), 

co odpowiada kwocie ………….….. zł brutto (słownie:  …………...……………………….…).  

4. Płatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 

zostaną dokonane w terminie 30  dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Strony są zgodne, że przez skuteczne 

doręczenie uznaje się dostarczenie faktury do Kancelarii lub Działu Księgowości Instytutu przy 

ul. Wawelskiej 15B w Warszawie osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Za 

datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.. 

5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie płacił Zamawiającemu z tytułu 

korzystania z miejsc parkingowych, o których mowa w § 1 ust. 2 łączną opłatę miesięczną w 

wysokości …………………. zł. netto ( słownie: ……………………………….), Do kwoty tej 

zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. 

6. Płatność z tytułu korzystania z przez Wykonawcę z miejsc parkingowych nastąpi przelewem w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Wykonawcę, na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany na fakturze VAT. Za datę zapłaty strony uznają datę uznania na 

rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Łączna kwota, którą zapłaci Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynosi 

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

8. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do przekazania Zamawiającemu informacji 

pisemnej o zmianie cen urzędowych wynikających z uchwały Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy w sprawie ustalenia cen  urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie 

m.st. Warszawy. 

 

§ 5 Realizacja umowy 

1. Opłata za przewóz wnoszona będzie w formie formularza rachunku bezgotówkowego (vouchera) 

przekazywanego  przez osobę korzystającą z przewozu  u kierowcy taksówki. 

2. Formularz rachunku bezgotówkowego wraz z dołączonym paragonem fiskalnym drukowanym przez 

taksometr, dotyczącym opłaty za zrealizowanie danego przewozu, powinny zawierać między innymi: 

a. Nr rachunku bezgotówkowego (vouchera) 

b. Datę i godzinę realizacji usługi, 
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c. Oznaczenie strefy wraz z podaniem stawki za kilometr, 

d. Opis trasy – oznaczenie punktu wyjściowego i punktu docelowego oraz liczbę 

przebytych kilometrów, 

e. Opłatę całkowitą za zrealizowaną usługę, 

f. Numer taksówki realizującej zlecenie, 

g. Oznaczenie stron, podpisy pasażera i kierowcy. 

3. Rozliczenia za wykonane przewozy strony dokonywać będą z dołu za okres miesiąca 

kalendarzowego na podstawie rachunku zbiorczego, który Wykonawca wystawiać będzie w 

terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Rachunek zbiorczy opiewać będzie na sumę 

kwot określonych w voucherach, których kopie wraz z kopiami paragonów fiskalnych powinny 

być dostarczone do rachunku zbiorczego. 

4. Do rachunku zbiorczego Wykonawca dołączy miesięczne zestawienie zawierające: 

a. nr wykorzystanego vouchera 

b. datę i godzinę realizacji danego przejazdu 

c. nr licencji danego przewoźnika 

d. ilości przejechanych kilometrów podczas danego przejazdu 

e. kwotę rachunku za dany przejazd 

 

§ 6 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do nadzoru nad realizacją przedmiotu   

Umowy jest: Tadeusz Jarosz, nr tel. 22-546-29-02, adres e-mail: t.jarosz@coi.waw.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy   

jest: ……………………………………………., adres e-mail: ………………...................... 

 

§ 7 Cesja 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zlecić innym podmiotom wykonania 

niniejszej umowy, jednakże przy jej wykonywaniu może posługiwać się osobami  trzecimi 

posiadającymi uprawnienia do wykonywania przewozu taksówkami, o których mowa w  § 2 

ust. 1. Za Działania i zaniechania tych osób, Wykonawca odpowiada  jak za własne działania i 

zaniechania.  

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby 

trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności na  podstawie 

umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej 

podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, 

przysługującej Wykonawcy na osobę trzecią. 

mailto:t.jarosz@coi.waw.pl
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§ 8 Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub   

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

a) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

b) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę z 

osobami świadczącymi Usługi. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „Informacjami  Poufnymi”. 

4. Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię   zachowania 

tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz 

gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawne. 

5. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż 

należyte wykonanie Umowy oraz wykonanie ustawowego obowiązku jest dopuszczalne tylko 

za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 Dane osobowe 

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia niniejszej umowy oraz  zobowiązują się 

wypełniać ten obowiązek w trakcie jej wykonywania. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Umowa może być rozwiązana za zgodą obu stron w każdym czasie. Każda ze stron może 

umowę rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie. 

Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia miesiąca. 
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2. W przypadku wystąpienia trzech opóźnień w podstawieniu taksówki w okresie jednego 

miesiąca kalendarzowego, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

3. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla               

każdej ze stron. 

 
Wykaz załączników: 

1. Formularz ofertowy – cennik. 

2. Wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do przewozów w ramach obowi ązującej umowy. 

3. Plan usytuowania punktów postojowych. 

4. Kopia polisy OC Wykonawcy. 

 

 

 Wykonawca         Zamawiający 

  
 



1 

 

Załącznik do Umowy  …….z dnia …………2019r. 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

zawarta w dniu …… - …..…-…………. roku w Warszawie pomiędzy: 
 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, 
zwanym dalej  „Administratorem”, 
  w imieniu którego działa, należycie umocowany: 
 
prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/zwanym dalej  „ Przetwarzającym”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 
 
Zważywszy, że: 
 
1. Strony zawarły umowę nr ……………… (zwana dalej „Umowa Podstawowa”), w związku z 

wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie określonym Umową; 

2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora; 

3. Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, 
aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s.1) – dalej 
Rozporządzenie oraz innym przepisom powszechnie obowiązującym, w szczególności ustawie 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 

NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 
 

§ 1. 
W niniejszej Umowie poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenia: 
1. Przetwarzający – podmiot, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na 

mocy niniejszej umowy; 
2. Administrator – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; 
3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia dotyczące pracowników 

Administratora, przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy do przetwarzania; 
4. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
przechowywanie, porządkowanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie przeglądanie, 
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wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

5. Rozporządzenie (RODO) - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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, s.1); 

6. Ustawa -  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000); 

7. Podprzetwarzający – podmiot któremu Przetwarzający powierza dalsze przetwarzanie danych 
powierzonych do przetwarzania przez Administratora. 

8. Umowa Podstawowa - Umowa nr ………..,  zawarta w dniu  ……………  pomiędzy 
Administratorem a Przetwarzającym. 
 

§ 2. 
1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Administratora przetwarzania 

Danych Osobowych. Niniejsza umowa stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w art. 28 ust 3 Rozporządzenia. 

2. Celem powierzenia jest wykonanie usługi polegającej na przewozie pracowników Administratora 
taksówkami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy Podstawowej.  

3. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.  
4. Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem i niniejszą umową. 

 
§ 3. 

1. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 
1) Pracownicy Administratora 

2. Zakres powierzonych danych: 
1) dane osobowe pracowników Administratora: 

a) nazwisko i imię (imiona), 
b) stanowisko 

2) dane pracowników Administratora: 
a) dane pracowników upoważnionych do działania po stronie 

Administratora (imię i nazwisko, adres e-mail). 
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego 

wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej. 
4. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 2 jest maksymalnym katalogiem danych, które 

mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości dane mogą być 
przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień 
niniejszej umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

§ 4. 
1. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w następującym zakresie: 

1) Usługi polegającej na przewozie pracowników Administratora taksówkami pozostającymi 
w dyspozycji Wykonawcy 

2. Przetwarzający: 
1) nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 
2) nie jest uprawniony do tworzenia jakichkolwiek zbiorów lub kopii danych osobowych, 

chyba że obowiązek taki wynika z Umowy Podstawowej lub obowiązujących przepisów 
prawa; 

3) przetwarza dane wyłącznie na polecenie Administratora i w zakresie przez niego 
wskazanym. 



3 

 

 
§ 5. 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia powierzonych Danych 
Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, 
przechowywaniem lub opracowywaniem. 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane poza budynkami Administratora. 
3. Przetwarzający niezwłocznie będzie informował Administratora o dokonanych zmianach w 

zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami prawa, a także, na 
żądanie Administratora będzie mu niezwłocznie przekazywał informacje niezbędne do wypełnienia 
przez Administratora wymagań nałożonych przez Rozporządzenie. 

4. Przetwarzający gwarantuje, że dostęp do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych będą 
miały wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz posiadające 
pisemne upoważnienie do ich przetwarzania w zakresie objętym Umową Podstawową, wystawione 
przez Przetwarzającego. 

5. Przetwarzający jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 
Danych Osobowych.  

6. Przetwarzający zobowiązuje się do dochowania szczególnej staranności, aby osoby, o których 
mowa w ust . 5 zachowały powierzone do przetwarzania dane osobowe w tajemnicy, również po 
zakończeniu realizacji Umowy. 

7. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych Osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). 
Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane 
osobowe poza EOG.  

8. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane Osobowe poza EOG, informuje 
o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań 
niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia 
przetwarzania. 

9. Wynagrodzenie określone w Umowie podstawowej obejmuje także wynagrodzenie za 
wykonywanie niniejszej Umowy. Przetwarzający oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w zdaniu 
poprzednim wyczerpuje jego roszczenia wobec Administratora wynikające z niniejszej Umowy z 
zastrzeżeniem § 8 ust.1  niniejszej Umowy. 
 

§ 6. 
1. Przetwarzający może powierzyć Dane Osobowe objęte niniejszą  umową lub konkretne operacje 

przetwarzania Danych osobowych do dalszego przetwarzania podwykonawcom ( dalsze podmioty  
przetwarzające) jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy. 

2. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej , powinien spełniać te same gwarancje i 
obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej umowie.  

3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
 

§ 7. 
1. Przetwarzający powiadomi Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych 

osobowych nie później niż w 36 godzin od pierwszego zgłoszenia, umożliwi Administratorowi 
uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i poinformuje go o ustaleniach z chwilą ich 
dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną 
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku 
powiadomienia organ nadzoru. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi pomocy w zakresie: 
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1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądanie osoby której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania       przez nią praw określonych w RODO. 

2) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.  
 

§ 8. 
1. W czasie trwania Umowy Administrator jest uprawniony do przeprowadzania na własny koszt 

kontroli przestrzegania przez Przetwarzającego zasad przetwarzania Danych Osobowych, w 
zakresie kontroli dokumentów, urządzeń i pomieszczeń związanych z przetwarzaniem Danych 
Osobowych. 

2. Przedstawiciele Administratora uprawnieni będą do żądania od osób wyznaczonych przez 
Przetwarzającego udzielania potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez 
Przetwarzającego Danych Osobowych. 

3. Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych może nastąpić w godzinach 
Pracy Przetwarzającego, po uprzednim powiadomieniu Przetwarzającego przez Administratora o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej pięć dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia 
kontroli. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się ujawnić niezbędne dokumenty i informacje, przedstawić sposób 
realizacji Umowy oraz przekazać inne dane niezbędne do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować do zaleceń Administratora, dotyczących poprawy 
jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych 

6. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 21 dni. 
 

§ 9. 
1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z 

niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy 
działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa. 

2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 
pełna odpowiedzialność wobec Administratora i osób trzecich za wypełnienie obowiązków przez 
Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. 
 
 

§ 10. 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Podstawowej. 
2. Administrator może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy, przepisów Ustawy lub Rozporządzenia, 
w szczególności w przypadku udostępniania Danych Osobowych osobom nieuprawnionym, a także 
w przypadku, gdy: 

a. organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad 
przetwarzania danych osobowych stwierdzą, że Przetwarzający nie przestrzega tych 
zasad; 

b. Administrator, w wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzi, że Przetwarzający nie 
przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych lub przepisów Rozporządzenia; 

c. Przetwarzający utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli o której mowa w 
niniejszej umowie. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania umowy z Podprzetwarzajacym 
lub cofnięcia Podprzetwarzającemu upoważnienia w przypadku, gdy zażąda tego Administrator, a 
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w szczególności w sytuacji, gdy Podprzetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych 
osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa  
 

§ 11. 
Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych 
Danych Osobowych i jest zobowiązany do: 

1) usunięcia Danych Osobowych,  
2) usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu Danych Osobowych, chyba że 

Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie Danych Osobowych.  
 

§ 12. 
1. Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec  

Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z 
Umową lub obowiązkami nałożonymi przez ustawy lub RODO bezpośrednio na Przetwarzającego  
oraz w wyniku działania poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym 
instrukcjom. Przetwarzający odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach za 
wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z przetwarzaniem przez niego 
powierzonych danych osobowych niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami z zakresu 
danych osobowych. 

2. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione. 
 

§ 13. 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
2. Spory, które wynikną w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Administratora. 
3. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 

Administrator       Przetwarzający     
 
___________________________     ___________________________ 
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