Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i
poprowadzeniu 4 pokazów kulinarnych (trwających po 50 minut każdy), połączonych z degustacją potraw
przygotowywanych w trakcie prezentacji (20 porcji na każdy pokaz), z zachowaniem zasad higieny i
obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, zgodnie ze Szczegółowym opisem
współpracy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, podczas wydarzenia pn. „Dary Lasu”, które odbędzie
się w Szczecinku w dniu 14 września 2019r.,
§2
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w dniu 14 września 2019r., zgodnie ze szczegółowym opisem
współpracy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy będzie teren Placu Koncertowego przy ulicy Kołobrzeskiej w
miejscowości Szczecinek.
3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni produkty żywnościowe niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za realizację usług na zasadach określonych w
niniejszej Umowie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia usługi z należytą starannością, wiedzą oraz
doświadczeniem praktycznym. Dodatkowo usługa wykonana będzie w sposób interesujący, nowoczesny oraz
inspirujący do budowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
6. Wykonawca musi posiadać doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o przebiegu wykonywania Umowy, na każde żądanie
Zamawiającego i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania Wykonawcy uwag, poleceń i wskazówek dotyczących
realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do nich niezwłocznie, w miarę
możliwości techniczno-organizacyjnych.
9. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację całości lub części Przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
§3
Potwierdzenie wykonania Umowy
1. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbiorczy,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Za datę odbioru Przedmiotu Umowy, uważa się datę podpisania bez uwag przez Zamawiającego Protokołu
odbiorczego.
3. Dokonanie

odbioru nie

wpływa

na

możliwość skorzystania

przez

Zamawiającego

z uprawnień

przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a
w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości …………………… brutto (słownie:
……………………………………złotych ……/100), w tym należny podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury,
zaakceptowanej przez Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni,
od daty odpowiednio:
a)

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2019 r. poz. 351) , albo

b)

wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany bez uwag przez przedstawicieli obu Stron
Umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1
4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli płatność
przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy
następujący po takim dniu.
5. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w związku, ze świadczeniem przez Wykonawcę Przedmiotu
Umowy, a wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest jedynym świadczeniem należnym Wykonawcy w
związku z realizacją niniejszej umowy.
6. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie węższym niż określony w umowie,
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę za wykonanie Umowy w pełniej kwocie, określonej
w ust. 1.
§5
Kary Umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niewykonania przedmiotu umowy
w całości, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1;
2) niewykonania przedmiotu umowy z należytą starannością , zgodnie ze Szczegółowym opisem współpracy
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1;
3) w przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu umowy innego niż wskazane w punktach 1 i 2,
Zamawiającemu przysługiwać będzie możliwość dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3. Strony uzgadniają, że Zamawiający może dokonać potrąceń naliczonych i należnych mu kar umownych z
wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy,

na

co

Wykonawca

wyraża

zgodę

i

do

czego

upoważnia

Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
4. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, płatność
z tytułu kar umownych zostanie uiszczona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu noty
obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej,

Zamawiającemu należne są odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, od dnia następnego po upływie
terminu płatności wynikającego z noty obciążeniowej do dnia zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
6. Strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązania zapłaty kar
umownych naliczonych do dnia rozwiązania.
§6
Odstąpienie od umowy
1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować swoich obowiązków wynikających z niniejszej
umowy z powodów innych niż te, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający lub będzie
wykonywać je niezgodnie z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od uzyskania
wiedzy o tych okolicznościach.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństw państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca
może w takim przypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej.
§7
Siła wyższa
1.

Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy

będących

następstwem

zdarzenia

nadzwyczajnego,

zewnętrznego,

niemożliwego

do

przewidzenia, pozostającego poza kontrolą i możliwościami przeciwdziałania Stron, takiego jak w
szczególności wybuch wojny, działania terrorystyczne, działania partyzanckie, pożar, powódź, trzęsienie
ziemi, skażenie środowiska materiałami promieniotwórczymi lub strajki (z wyłączeniem strajku
dotyczącego Strony powołującej się na to zdarzenie) („siła wyższa”).
2.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia
przypadku siły wyższej, poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie oraz wpływ
na realizację Przedmiotu Umowy.
§8
Ochrona danych osobowych

1.

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 2016r. 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 r., str. 1),
zwanym dalej „RODO”.

2.

W związku z tym, że w trakcie pokazu kulinarnego, o którym mowa w § 1 mogą być wykonywane przez
Zamawiającego zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjnoinformacyjnych na stronie internetowej Zamawiającego oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje,
profile w mediach społecznościowych itp.), Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania od wszystkich
osób, które realizować będą przedmiot umowy w jego imieniu, bezterminowe, nieograniczone czasowo
ani terytorialnie zgody na wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Zamawiającego

ich wizerunków w trakcie wydarzenia pn. „Dary Lasu”, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami
i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć i/lub materiałów filmowych, poprzez
publikację w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promocyjnoinformacyjnych
w zakresie

oraz

dokumentujących

realizację

powierzonych

Zamawiającemu

zadań

prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie

produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych
i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z Dz.U. z.2018r. poz.1154 z późn. zm.), bez ograniczenia
egzemplarzy oraz liczby wydań. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku zawarto w załączniku nr 3.
3.

Zgody, o których mowa w ust. 2:
1)

nie mogą naruszać dobór osobistych ani innych praw osób, które realizować będą przedmiot
umowy w imieniu Wykonawcy, ani niczyich innych;

2)

zapewniają nieodpłatne korzystanie przez Zamawiającego z wizerunków osób, które realizować
będą przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, w celach i w sposób określony w ust.3;

4.

3)

są nieograniczone w czasie;

4)

zostaną udostępnione Zamawiającemu na każde żądanie.

Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i
realizacji przedmiotu Umowy.

5.

Zamawiający oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO wobec swoich
pracowników i/lub osób upoważnionych do jego reprezentowania w sprawach związanych z realizacją
Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RODO i przekazania osobom upoważnionym do zawarcia umowy i
reprezentowania Wykonawcy lub innych osób uczestniczących w jej realizacji, których dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu, informacji zawartych w Załączniku nr 4 do Umowy.

7.

Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że
Zamawiający spełnił wobec niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z
treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych stanowiącej Załącznik
nr 5 do Umowy (jeżeli dotyczy).
§9
Zobowiązanie do zachowania poufności

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji
niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody strony, która jest ich administratorem.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu realizacji
niniejszej umowy.
3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do których
strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na sposób
i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek
ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób
niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane stronie z innych źródeł.

6. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi
przepisami zakresie.
§ 10
Osoby wyznaczone do współpracy
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy i woli
dotyczących Umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy w osobach:
1) po stronie Zamawiającego:
Michał Mętlewicz – Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych w Oddziale terenowym KOWR w Koszalinie,
adres e-mail: michal.metlewicz@kowr.gov.pl, tel. 94 347 31 32
2) po stronie Wykonawcy
……………………………………………………………………………… adres e-mail:……………., tel………………………………………
2. Zmiana danych osób wskazanych w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie
stanowi zmiany Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Umowy, w szczególności w zakresie konieczności zmiany
sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.
3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać je
polubownie.
4. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w trybie
opisanym w ust. 3, poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Współpracy;
- Załącznik nr 2 – Protokół odbioru;
- Załącznik nr 3 – Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku;
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych
pozyskanych od Wykonawcy odnośnie osób upoważnionych do zawarcia umowy i reprezentowania
Wykonawcy oraz osób realizujących przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy;
- Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych
Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy).
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS WSPÓŁPRACY:
1) Strony zobowiązują się do współdziałania w wykonaniu umowy.
2) Zamówienie realizowane będzie w dniu 14.09.2019r. w godzinach od 11:00 do 18:00.
3) Pokazy kulinarne odbędą się na terenie Placu Koncertowego przy ulicy Kołobrzeskiej w Szczecinku.
4) Wykonawca we własnym zakresie zapewni produkty żywnościowe niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia tj. stołu do
pokazów kucharskich, kuchenek indukcyjnych, garnków, naczyń, sztućców, desek do krojenia,
fartuchów ochronnych, nagłośnienia, itp.
6) Miejsce do prowadzenia warsztatów zapewni Zamawiający.
7) Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku zgodnie ze statutową działalnością
KOWR, udział w warsztatach mediów publicznych oraz prasy na zasadach umożliwiających przekazanie
informacji o imprezie.
8) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu prowadzenia warsztatów, rollupów Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz „Polska Smakuje” dostarczonych przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU
Spisany w dniu …………………………………
Dotyczy umowy nr KOS.WOP.SZP.260. ….. .2019, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz
Zamawiającego usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu 4 pokazów kulinarnych,
połączonych z degustacją potraw przygotowywanych w trakcie prezentacji podczas wydarzenia
pn. „Dary Lasu” odbywającego się w miejscowości Szczecinek

Zamawiający:
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie,
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Przedmiot odbioru Zamawiający przyjmuje:
- z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń*

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY

*niewłaściwe skreślić

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2019r. poz. 1231) oraz w art. 6 ust. 1 lit. a 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. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwane dalej RODO, wyrażam
zgodę

na:

nieodpłatne,

nieograniczone

czasowo

i

terytorialnie

wykorzystywanie,

rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30, mojego wizerunku utrwalonego w
dniu 14.09.2019r. w trakcie wydarzenia pn.: „Dary Losu”, w celach promocyjno - informacyjnych oraz
dokumentujących

realizację

powierzonych

Krajowemu

Ośrodkowi

Wsparcia

Rolnictwa

zadań

w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów
rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych,
o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn. zm.), poprzez publikację mojego wizerunku w dowolnej formie,
za pośrednictwem dowolnego medium.
Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez KOWR lub osoby trzecie działające w jego imieniu
zmian i modyfikacji mojego utrwalonego wizerunku polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej (np.
zmiana kadrowania), z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać
mojego wizerunku.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich
danych osobowych przez KOWR.
……………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 4 do umowy nr……………
z dnia……………………….
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy na świadczenie usług przygotowania i
poprowadzenia 4 pokazów kulinarnych połączonych z degustacją przygotowanych potraw
podczas wydarzenia pn. „Dary Lasu” w dniu 14 września 2019 r. w Szczecinku, w związku z jej
zwarciem i realizacją, dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy lub innych osób uczestniczących w jej
realizacji.
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”, w związku z pozyskaniem
Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych
z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji
powierzonych Administratorowi zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie
publicznym. Pani/Pana dane przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji
dokumentacji wynikających z przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana wizerunku
Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana wizerunek na podstawie tej zgody w celu realizacji
działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych,
metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań
ustawowych KOWR, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, ze zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym
wizerunku, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane w zakresie imienia i nazwiska zawarte w treści
zgody na wykorzystanie wizerunku będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu
udokumentowania tej zgody.

4. Kategorie danych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie kategorii …………………
(wskazać kategorie danych np. imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email, wizerunek).
5. Źródło danych
Pani/Pana dane administrator pozyskał od …………..(nazwa Wykonawcy), w związku z zawarciem
i realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku,
Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony podczas realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
określonych w treści zgody na jego wykorzystanie.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy oraz po
zakończeniu jej obowiązywania tej Umowy przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie,
w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach
wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, Pani/Pana wizerunek zostanie
rozpowszechniany przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody na jego przetwarzanie. Pani/Pana
dane przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie będą przetwarzane przez Administratora do
czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane zawartego w treści zgody na ich przetwarzanie lub do
czasu wycofania tej zgody.

7. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie

wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy
danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące
działalność pocztową lub kurierską.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana wizerunek zostanie
rozpowszechniany przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody na jego przetwarzanie.

8. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego praw.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do zawarcia,
realizacji i rozliczenia Umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

