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Projekt umowy 

WOZP.064 ……….2021 

 

zawarta w Białymstoku w dniu ………… 2021 r. pomiędzy: 
 
Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok,  
z wpisem do RIK 08/17, NIP 542-32-64-915, Regon 366215932 
reprezentowanym przez Dyrektora – Wojciecha Śleszyńskiego,  
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
przy kontrasygnacie Ewy Edyty Jacewicz – Głównej Księgowej 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
o następującej treści:  
 

§ 1. 
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania i uruchomienia systemu 

nawadniania terenów zielonych położonych na nieruchomości będącej w posiadaniu Muzeum 
Pamięci Sybiru położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej 1, o numerze geodezyjnym 788/9  
obr. 12, zgodnie z projektem Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego.  

2.  Przedmiot umowy obejmuje realizację i montaż systemu nawadniania terenów zielonych na 
terenach zielonych znajdujących się na posesji Muzeum zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, projektem wykonawczym oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą 
Załącznik nr 3 do umowy.  

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

4.  Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z położeniem i stanem 
terenu zewnętrznego Muzeum i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

 
§ 2. 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 8 tygodni od daty zawarcia umowy.  
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli obu stron i w przypadku nie 

stwierdzenia wad zostanie potwierdzony protokołem odbioru. Prawo własności urządzeń 
przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sprawdzając kompletność systemu, jego 
zgodność z wymogami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego i złożoną ofertą.  

4. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do przedmiotu umowy, w tym stwierdzenia wad w 
dostarczonych urządzeniach lub wad dotyczących funkcjonowania systemu nawadniania terenów 
zielonych Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
uruchomienia i przetestowania przedmiotu umowy.  W przypadku dokonania przez Wykonawcę 
ingerencji w budynek lub inną rzecz lub przestrzeń objętą gwarancją udzieloną uprzednio przez 
podmiot trzeci na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązków 
gwaranta, bez obowiązku zapłaty przez Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, na 
warunkach nie gorszych niż zapewnione przez dotychczasowego gwaranta. Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu odbioru prac objętych 
przedmiotem niniejszej umowy, stosownego oświadczenia potwierdzającego przejęcie gwarancji 
lub oświadczenia o braku ingerencji.   
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5. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru potwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością i w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 
2. Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu umowy taką liczbę pracowników, która zapewni 

jego należytą realizację.  
3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Muzeum.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sprawowania stałego nadzoru nad osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu umowy 

oraz jakością prac wykonywanych przez te osoby, 
2) reagowania bez zbędnej zwłoki na wszelkie zgłoszenia Zamawiającego dotyczące sposobu i 

jakości wykonywanych prac objętych umową. 
5. W trakcie wykonania przedmiotu umowy na terenach zielonych na posesji Zamawiającego, 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale innego Wykonawcy (………………………..) 
realizującego odrębne zamówienie na rzecz Zamawiającego związane z pielęgnacją terenów 
zielonych. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z ww. wykonawcą w taki 
sposób, aby warunki wykonania umowy nie wpłynęły negatywnie na realizację niniejszej umowy. W 
przypadku ewentualnego sporu Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu 
Zamawiającemu i zastosowania się do poleceń Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy samodzielnie.   
 

§ 3. 
1. Wykonawca zapewnia, że system nawadniania terenów zielonych będzie spełniał wymagania 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, a urządzenia 
składające się na przedmiot umowy, będą fabrycznie nowe o wymaganych parametrach 
technicznych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, efektywnością 
oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, wiedzą 
i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach Zamawiającego i osobach 
trzecich powstałe w wyniku czynu niedozwolonego, na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym za zniszczenia wynikające z użycia niewłaściwego sprzętu, 
narzędzi, środków czystości i innych środków chemicznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
naprawienia wyrządzonych szkód na swój koszt, w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia szkód osobom trzecim i obciążenia Wykonawcy 
kosztami wykonania zastępczego w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie szkód w wyznaczonym 
terminie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).  

7. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy (wraz 
z dowodami opłat składek) potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczać Zamawiającemu kopie kolejnych polis (wraz z dowodami opłat składek) 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej umowy. 
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§ 4. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do terenów oraz pomieszczeń 

w budynku Muzeum niezbędnych do realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do używania do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy 

urządzeń o odpowiednim stanie technicznym, których działanie nie zagraża zarówno osobom 
wykonujących te prace, jak i użytkownikom budynku Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy pomieszczeń do przechowywania narzędzi, urządzeń, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający w czasie realizacji umowy udostępni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania 
ze wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń sanitarnych.  

 
§ 5. 

1. Za realizację przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu, 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 
………………….. zł netto + VAT w wysokości ……………………. zł, tj. brutto …………..  zł (słownie: 
…………………….. .).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za projekt systemu nawadniania terenów zielonych, 
koszt urządzeń, montaż systemu na posesji Zamawiającego, przeprowadzenie szkolenia 
pracowników Zamawiającego.  

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, 
metodą płatności podzielonej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr …………………………………….  

4. Za termin zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi dokonanie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.  

§ 6. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, w tym na wykonane prace, 

użyte materiały oraz dostarczone urządzenia na okres ….. lat (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

ofercie),  liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia i pokrycia kosztów w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego oraz nie mniej niż raz 

w roku obowiązkowego przeglądu technicznego poszczególnych urządzeń i całego systemu, przez 

cały okres gwarancji.  

3. Gwarancją objęte są wszystkie awarie, wady i usterki wyłączające lub ograniczające możliwość 

korzystania z systemu lub poszczególnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca lub autoryzowany serwis, działający na zlecenie 

Wykonawcy, dokonywać będą bezpłatnych napraw przedmiotu umowy. Czas reakcji serwisu to 

maksymalnie 4 dni od przyjęcia zgłoszenia (powiadomienia telefonicznie lub mailowo). Przez 

pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu 

pierwotnej funkcjonalności systemu nawadniania terenów zielonych lub danego urządzenia. 

Wykonawca dokona napraw w terminie 10 od daty ich zgłoszenia.  

5. Naprawy systemu będą wykonywane na terenie posesji Muzeum w dniach i godzinach pracy 

Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy urządzeń poza miejscem użytkowania, 

Wykonawca pokryje koszty transportu w obie strony.  

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych stosuje się 

odpowiednio przepis § 3 ust. 5 zdanie drugie.  

 
§ 7. 

1. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………, tel. 
…………………………, email …………………………………………………………………. 
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2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest …………………………, tel. 
……………………, email ………………………………………………………… 

3. Strony zobowiązują się informować drugą Stronę w formie elektronicznej o każdej zmianie adresu 
poczty elektronicznej lub numeru telefonu w okresie obowiązywania umowy. 

 
§ 8. 

1.  Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 
1)  w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a także gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli, 

2)  w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego kopii polisy lub kopii innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia 
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej lub ciągłość umowy, 

3)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru, o którym mowa w §2 ust. 4  
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z gwarancji - w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
obowiązku.  

2.  W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) – 4), Zamawiający uprawniony 
jest do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3.   Kary określone w ust. 1 podlegają łączeniu, tj. zapłata kar z jednego z powyższych tytułów,  
w przypadku zaistnienia okoliczności ich naliczenia nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kary 
umownej z innego tytułu.  

3.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 umowy. 

4.  Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, Zmawiającemu  przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy 
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku 
o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej.  

 
§ 9.  

1. Wykonawca zapewnia, że przedstawiony Zamawiającemu projekt systemu nawadniania terenów 
zielonych Muzeum Pamięci Sybiru stanowi jego własność i nie będzie naruszać praw autorskich 
lub praw własności intelektualnej osób trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z dniem 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, przenosi na Zamawiającego:  

1) prawo własności nośników, na jakich utrwalono projekt systemu nawadniania terenów 
zielonych Muzeum Pamięci Sybiru, 

2)  wyłączne autorskie prawa majątkowe do ww. projektu, 
3) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, 
4)  wyłączne prawo używania projektu, w tym w obrocie gospodarczym, 
5) prawo do dzielenia i rozpowszechniania projektu systemu nawadniania terenów zielonych 

Muzeum Pamięci Sybiru w niezależnych częściach, 
6)  prawo do korzystania i rozporządzania projektem,  
7) prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w projekcie systemu nawadniania 

terenów zielonych Muzeum Pamięci Sybiru, w takim zakresie jaki będzie wynikał z potrzeb 
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Zamawiającego oraz do wykonywania w imieniu Wykonawcy pozostałych uprawnień z tytułu 
osobistych praw autorskich określonych przepisami prawa powszechnego. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, w stosunku do projektu systemu nawadniania 
terenów zielonych Muzeum Pamięci Sybiru, nastąpi w dniu odbioru przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Przeniesienie praw nie jest ograniczone pod względem celu 
rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być 
przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 rozciąga się na wszelkie pola eksploatacji znane w 
dniu zawarcia umowy, w szczególności na następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu lub jego fragmentów — wytwarzanie 
dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, cyfrową, 
fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w tym wprowadzania do pamięci 
komputera oraz do Internetu (uploading, downloading), 

2)  w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których projekt utrwalono — 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy lub ich 
fragmentów, 

3)  w zakresie rozpowszechniania projektu systemu nawadniania terenów zielonych Muzeum 
Pamięci Sybiru lub jego fragmentów w sposób inny niż podany w pkt 2 — publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie projektu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać się od osobistego wykonywania uprawnień   z tytułu 
osobistych praw autorskich do projektu – systemu nawadniania terenów zielonych Muzeum 
Pamięci Sybiru oraz  dochodzenia jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tego tytułu. 

6. W przypadku skierowania w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z projektu, Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, w tym zapłaty odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, bez składania dodatkowego oświadczenia oraz zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich kosztów, w tym kosztów sądowych, opinii, opłat sądowych. 

 
§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn: 
1) za które odpowiada Wykonawca przy wystąpieniu, w szczególności następujących 

okoliczności: 
a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy więcej niż 14 dni od terminu realizacji wskazanego 

w § 2 ust. 1 umowy, 
b) zwłoki w usunięciu wad fizycznych, wad prawnych lub odstępstw od oferty stwierdzonych 

przy odbiorze, w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy, 
2) ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości 
o przyczynach odstąpienia. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z § 8 ust. 1 umowy. 
 

§ 11. 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 
negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W 

przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne 

lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie 

obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują 

postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 

maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapoznał się z klauzulą informacyjną obowiązującą u Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Projekt systemu nawadniania terenów zielonych, 
2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,  
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy,  
4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4  

Klauzula informacyjna dot. umów z kontrahentami 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. Węglowej 

1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@sybir.bialystok.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych; 

b) realizacji zawartej umowy z Administratorem; 

c) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora 

obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, 

podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty świadczące usługi 

ochrony osób i mienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i przechowywane przez okres wskazany 

w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiru lub do wycofania wcześniej udzielonej 

zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych osobowych. 

9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-

prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem Administratora, prowadzonej 

korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, 

rejestry urzędowe). 

13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4. W sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

 

 

 

……………..………………………………………. 

zapoznałem się – data i podpis Wykonawcy 

 


