Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/InterMarE/2019
Międzynarodowe Targi gdańskie S.A. - Zamawiający
WZÓR UMOWY
nr ……………………………………………….
Zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy:
Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, NIP 584-025-37-05,
zarejestrowanymi w Sądzie Rejonowym Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr
rejestru KRS 0000038362 z kapitałem zakładowym 34.826.450,00 zł w pełni opłaconym,
reprezentowanymi przez:
Andrzeja Bojanowskiego – Prezesa Zarządu,
Pawła Orłowskiego – Wiceprezesa Zarządu,
Zwanymi w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………. z siedzibą w ………………………………..………….., przy ul. …………………………..,
NIP …………………, REGON ………………….., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym - zapytania ofertowego
„Usługa promocji wydarzenia poprzez portal internetowy” oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Definicje i Interpretacja
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami
b. Oferta Wykonawcy z załącznikami – załącznik numer 1,
c. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2014-2020
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1 w stosunku
do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte
w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust.1.
3. Dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne
rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do
ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu ich wykonania.
4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu
na interpretacje niniejszej Umowy.
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§2
Następujące pojęcia używane w Umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:
1. Projekt – projekt pn. „Internationalization of South Baltic maritime economy InterMarE South
Baltic”, na które przewidziane jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.
2. Wykonawca – strona Umowy.
§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Usługa promocji wydarzenia poprzez portal
internetowy”, na którą składa się:
a. czterokrotne zamieszczenie i opublikowanie przygotowanego wg. projektu
graficznego Zamawiającego banera reklamowego 650 x 120 px. powiązanego z
linkiem prowadzącym do wskazanej przez Zamawiającego strony w dystrybuowanym
drogą elektroniczną przez Wykonawcę newsletterze zgodnie z ustalonym
harmonogramem określonym § 4 ust.1,
b. dwukrotne przesłanie drogą elektroniczną informacji przygotowanej przez
Zamawiającego tzw. mailingu do bazy subskrybentów będącej w zasobie Wykonawcy
w terminach określonych zgodnie z §4 ust.2.
2. Szczegółowy opis dotyczący Przedmiotu Umowy zawarty jest w Załączniku nr 5 do zapytania
ofertowego.
§4
Termin
1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §3 ust.1 lit. a) zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem:
a.
I publikacja – luty 2020 r.
b.
II publikacja – marzec 2020 r.
c.
III publikacja – kwiecień 2020 r.
d.
IV publikacja – czerwiec 2020 r.
2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §3 ust.1 lit. b) zostanie wykonany dwukrotnie, w terminie
określonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do czerwca 2020r. (na dzień zawarcia umowy
Zamawiający planuje wysłanie mailingu w styczniu oraz czerwcu 2020r., lecz terminy te mogą ulec
zmianie).
3. Za dzień wykonania Umowy uznaje się datę ostatniej publikacji zgodnie z ust.1 lit d) albo wysłanie
drugiego mailingu zgodnie z ust.2- w zależności, która z dat wystąpi później.
Wykonawca - Oświadczenia
§5
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z aktualnym stanem,
zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy i będzie w stanie należycie wykonać
usługi na warunkach określonych w Umowie.
2. Wykonawca potwierdza, że baza odbiorców newslettera zawiera minimum 15 tys. adresów
mailowych użytkowników związanych z branżą morską.
§6
Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu
Umowy z należytą starannością, jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku,
najlepszą wiedzą techniczną, stosowanymi rozwiązaniami, wymogami Zapytania Ofertowego,
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przesłanymi przez Zamawiającego materiałami i dbałością o jakość.
§7
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja
Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie
współdziałanie będzie konieczne.
b. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z § 8 niniejszej
Umowy.
§8
Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy łączną kwotę netto ……………………………………... PLN
(słownie ……………………………………………………………………..….) plus należny podatek VAT wg stawki
……………….
%
w
wysokości
……………………
PLN
(słownie:
……………………………………………………………………………………………..………), co stanowi łączne kwotę
………………………..………
PLN
(słownie:
…………………………....................................................................................………………
złotych
………./100), w tym:
LP

Nazwa

Ilość

1.

Mailing
elektroniczny

2
wysyłki

2

Zamieszczenie

Luty
2020

i opublikowanie

Marzec
2020

banera
reklamowego w

Kwiecień
2020

newsletterze
Wykonawcy

Czerwiec
2020

Cena
łączna
netto

Podatek
VAT

Cena
łączna
brutto

Razem

2. Płatność za usługi, o których mowa w §3 ust.1 lit. a) będzie następować po ich wykonaniu – po
każdej z publikacji określonej w § 4 Wystawca w terminie 7 dni od jej zakończenia i po podpisaniu
protokołu odbioru przez Zamawiającego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu
Umowy w określonej części wystawi fakturę VAT.
3. Płatność za usługi, o których mowa w §3 ust.1 lit. b) będzie następować po ich wykonaniu – po
wysłaniu dwóch mailingów elektronicznych w terminie 7 dni od wysłania drugiego mailingu i po
podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego potwierdzającego prawidłowe wykonanie
Przedmiotu Umowy w określonej części wystawi fakturę VAT.
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4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które
ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem
rzeczowym i standardem wykonania określonym niniejszą Umową i jej załącznikami.
7. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w
ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niniejszej Umowy.
8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
10.Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku
polskim.
§9
Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w następujący sposób:
a. każdy protokół odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 zostanie podpisany
przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie danej części Przedmiotu Umowy zgodnie
z harmonogramem określonym w § 4- jeżeli Przedmiot Umowy będzie zgodny z Umową;
b. wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
c. podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający ma prawo kontroli ilości subskrybentów określonych w § 5 ust. 2.

1.

2.
3.
4.

§ 10
Kary Umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a. za niewykonanie Przedmiotu Umowy w całości lub w części w terminie przewidzianym
w Umowie – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§ 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
b. za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§ 8 ust. 1.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie
przez Zamawiającego od niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –
w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
do wysokości poniesionej szkody.
Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać odsetek
ustawowych za czas opóźnienia.

§ 11
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W szczególności
należy do nich zmiana przepisów, w oparciu o które realizowane jest niniejsze zamówienie.
2. Przewiduje się możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych
od Wykonawcy, w szczególności zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
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Umowy.
3. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

1.

2.
3.
4.

§ 12
Odstąpienie od Umowy
Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od całości lub części Umowy również w razie, gdy:
a. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ;
b. Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem Przedmiotu Umowy, w sposób sprzeczny
z Umową lub z nienależytą starannością;
c. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem wykonania przedmiotu Umowy,
d. wady w Przedmiocie Umowy nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika,
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie,
e. Wykonawca narusza lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że narusza prawa
autorskiej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które żadna ze Stron
odpowiedzialności nie ponosi, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu za
wykonaną część Umową Przedmiotu Umowy, o ile jest ona zgodna z Umową.
§ 13
Siła wyższa

1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
a. na którą Strona nie ma wpływu,
b. przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia
umowy,
c. której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć,
d. której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe
wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej ale bez ograniczenia się do nich, jeśli
tylko powyższe warunki wyliczone w ust 1 pkt a. do d. są spełnione:
I.
wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie),
inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,
II.
rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa, bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne,
niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
III.
amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę
takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz
klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność
wulkaniczna.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań
umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach
stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe.
Powiadomienie to będzie dane nie zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7dni po tym, kiedy
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Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub
okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.
3. Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo,
jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.
4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować
jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.
5. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 15
Współpraca Stron
Do koordynacji prac wyznacza się następujących przedstawicieli:
a.
ze strony Zamawiającego:
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – Ewa Szpiek,
e-mail: ewa.szpiek@mtgsa.com.pl
b.
ze strony Wykonawcy:
…………………………………..
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga konieczności zmiany Umowy.
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania, potwierdzenia
i inne istotne dla realizacji niniejszej Umowy informacje obie strony przekazują sobie drogą
mailową.
Każda ze stron zobowiązana jest dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich przedstawicieli
wskazanych w ust. 1 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym
poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, adres miejsca
pracy, uprawnienia zawodowe, zostały przekazane drugiej stronie. Niezależnie od powyższego,
każda ze stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone jej dane zostały zabezpieczone poprzez
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych,
o których mowa w art. 32 RODO.
Wykonawca wyraża zgodę na używanie, kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie przez
Zamawiającego logotypu, znaków towarowych i nazwy Wykonawcy oraz portalu internetowego
Wykonawcy na czas wykonywania niniejszej Umowy oraz później w zakresie związanym z
informowaniem, promocją i reklamą oraz działalności Zamawiającego.
Wszelkie materiały, w tym w szczególności nośniki własności intelektualnej lub praw autorskich
każdej ze Stron, pozostają własnością tej Strony bez jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń na rzecz
drugiej Strony lub osoby trzeciej. Przekazanie takich materiałów nie może być poczytane jako
przeniesienie przez Stronę praw, udzielenie licencji lub ustanowienie jakiegokolwiek uprawnienia
do rozporządzenia nimi, chyba że co innego zostało wyraźnie przewidziane. Strona otrzymująca
może korzystać z otrzymanych od drugiej Strony materiałów jedynie w celu należytego wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewnia, że przysługują mu (lub z chwilą przekazania Zamawiającemu będą mu
przysługiwały) majątkowe prawa autorskie lub licencje do materiałów, które zostaną przekazane
Zamawiającemu, i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Strony oświadczają, że spełniają wymagania nałożone przez Rozporządzenie 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
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1 dalej: „RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000 – dalej: „Ustawa”). Strony zobowiązują się zapewnić, aby ich podwykonawcy, pracownicy
oraz inne osoby związane z realizacją Umowy również zobowiązali się do przestrzegania przepisów
RODO oraz Ustawy.
Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa nie implikuje przetwarzania danych osobowych, poza
danymi osobowymi sygnatariuszy i pracowników Stron oraz osób działających z upoważnienia bądź
na zlecenie Stron. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przekazania Zamawiającemu
wszelkich wymaganych przez prawo zgód pracowników Wykonawcy oraz osób działających z jego
upoważnienia lub na jego zlecenie na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji niniejszej Umowy. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy
wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszą aneks do Umowy
regulujący takie przetwarzanie.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie o przetwarzaniu
danych osobowych sygnatariuszy niniejszej Umowy, jak również każdego pracownika i podmiotu
współpracującego, który może być zaangażowany w wykonanie niniejszej Umowy, w celu realizacji
zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. Obie Strony poinformują swoich sygnatariuszy,
pracowników i podmioty współpracujące o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą
Stronę w tym celu, aby każda ze Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony danych wobec takich sygnatariuszy, pracowników i osób
współpracujących. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki informacyjne oraz inne
obowiązki przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony
danych osobowych wobec wszystkich podmiotów, z którymi będzie współpracował przy wykonaniu
niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca przekaże wymienionym podmiotom klauzulę
informacyjną, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca udokumentuje wykonanie wymienionych obowiązków w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wezwania.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Strona realizuje cele
wynikające z niniejszej Umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom
świadczącym usługi doradcze, prawnicze, usługi ochrony Nieruchomości. Podanie danych jest
dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe mogą zostać
udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
przepisów prawa.
Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych. Dane
przechowywane są przez czas trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres
wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Wszelkie roszczenia osób trzecich, których dotyczą dane osobowe, z tytułu naruszenia ich praw lub
wolności obciążają bezpośrednio Wykonawcę, jeżeli wynikają z okoliczności, za które ponosi on
odpowiedzialność. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego
w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym przekazaniem Zamawiającemu danych
osobowych, Wykonawca zobowiązuje się podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie kroki prawne w
celu zapewnienia Zamawiającemu należytej ochrony przed takimi roszczeniami, w szczególności
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości,
przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Zamawiającemu, a także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu
koszty i ewentualne straty.
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
należy się kontaktować z Zamawiającym pod adresem: do@mtgsa.com.pl W przypadku wątpliwości
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dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę należy kontaktować się na adres:
………..

1.
2.
3.
4.

§ 17
Postanowienia końcowe
W sprawach, które nie są unormowane niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
rzeczowo z siedzibą w Gdańsku.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy z załącznikami
Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru
Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1
do Umowy nr……….
Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 2
do Umowy nr……….
Wzór protokołu odbioru

Protokół odbioru nr ……. Przedmiotu Umowy
do umowy nr ……………, zawartej w dniu …………..

Strona przekazująca:
…………………….
………………………
KRS …………, NIP ………….., Regon ……………
Strona odbierająca:
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Data odbioru: …………….

Przedmiot zamówienia-odbioru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki:
1. Printscreen newslettera

Przedmiot zamówienia odebrany bez zastrzeżeń.

Strona przekazująca

Strona odbierająca
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Załącznik nr 3
do Umowy nr……….
Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczam, iż na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 nr 119, str. 1 – dalej jako:
„RODO”) zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1.

administratorem moich danych osobowych jest Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, KRS 0000038362 (dalej jako: „Administrator Danych”),

2.

moje

dane

osobowe

zostały

przekazane

Administratorowi

Danych

przez

Wykonawcę

________________________________________________________________________________________________,
3.

moje dane osobowe będą przetwarzane w celu należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej przez
Administratora Danych z podmiotem wymienionym w ustępie poprzedzającym (dalej jako: „Umowa”), w celach wypełnienia
przez Administratora Danych obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych i
prowadzenia dokumentacji księgowej w związku z Umową oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych (tj. w razie konieczności kontaktowania się w celu należytego wykonania
Umowy z pracownikami/ współpracownikami/podwykonawcami lub upoważnionymi osobami ze strony podmiotu z którym
zawarta została Umowa; w celu dochodzenia lub podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z lub
wynikającymi z Umowy; w celu zabezpieczenia dowodów na okoliczność wykazania spełnienia obowiązków wynikających
z RODO),

4.

podstawą przetwarzania moich danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze Danych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych
wymienione w ustępie poprzedzającym,

5.

odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty świadczące na rzecz
Administratora Danych usługi doradcze, prawnicze oraz usługi ochrony,

6.

moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednakże z uwagi na
publiczne ujawnienie danych osobowych – nie można wykluczyć zapoznania się z nimi przez podmioty mające siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska
nie wydała decyzji o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych,

7.

moje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania określonych w ust. 3 i 4 powyżej lub do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody,

8.

mam prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych; prawa te mogą być ograniczone wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w
zakresie w nich określonym,

9.

mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego niezależnym organem
nadzorczym, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,

10. w zakresie, w jakim przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, mam prawo do
wycofania tej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
11. niniejsza zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została przeze mnie udzielona dobrowolnie i nie wynika z
wymogu ustawowego lub umownego, jednakże jej udzielenie jest warunkiem prawidłowej realizacji celów określonych w
ust. 3 i 4 powyżej,
12. moje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
13. w przypadku, gdy Administrator Danych będzie chciał wykorzystać moje dane osobowe w celu innym niż cel, w którym
zostały one przekazane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych poinformuje mnie o tym innym celu i
udzieli mi wszelkich wymaganych prawem informacji,
14. kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w ust. 1 oraz mailowo na adres: do@mtgsa.com.pl.
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Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych.
Zapoznałem/am się z treścią powyższej informacji i otrzymałem/am jej kopię.
Gdańsk, data

podpis

12

