Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ……...2021r. w Kętrzynie pomiędzy:
Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP:742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Niedziółki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – Kamili Wybraniec
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………….
z siedzibą ……………………… przy ul. ………………………….,
NIP ……………………., REGON ……………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą” ,
o następującej treści:

§1

1. Umowa została zawarta z pominięciem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 399/2020
Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31.12.2020 r.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
„Publikacja artykułów w prasie dotyczących projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie graficzne i publikacja 6 artykułów w wersji kolorowej
przygotowanych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego dotyczących
projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego
otoczeniem” w czasopiśmie pn. „……………………………….”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
stanowiący jej integralną część.
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi do niego
uwag i przyjmuje go do realizacji.
4. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia będący przedmiotem umowy nie budzi jego
wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz
treści przedmiotu umowy jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu przedmiotu
umowy, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.
5. Przedmiot umowy jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
§3
1. Zamówienie będzie wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2021r.
2. Szczegółowe terminy publikacji uzgodnione będą z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do
kontaktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
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§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości
……..……………. złotych (słownie:………………………………………………………………..) w tym należny
podatek VAT, przy czym cena jednostkowa za publikację jednego artykułu wynosi ………….. zł brutto
(słownie:………………………………………………..).
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach odpowiadających zamówieniom składanym
przez Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo
za pojedynczy opublikowany artykuł.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności jednorazowo za 6 artykułów łącznie, po
publikacji ostatniego artykułu.
3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy, który został utworzony dla prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej
i zawiera wydzielony rachunek VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia.
5. Wartość całkowita przedmiotu umowy, ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane
w okresie realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 2 drukowanych egzemplarzy czasopisma, w którym
umieszczony jest dany artykuł przez okres obowiązywania umowy, do Siedziby Zamawiającego, tj.
Urzędu Miasta Kętrzyn, Ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, właściwy Wydział Rozwoju Miasta,
co będzie podstawą do stwierdzenia wykonania zleconych przez Wykonawcę publikacji materiałów
prasowych.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na adres Zamawiającego.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Strony ustalają, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy uprawnionymi do
uzgadniania szczegółów są:
1) ze strony Zamawiającego: p. ……………………, tel. kontaktowy: ………………………..email:………………..,
2) ze strony Wykonawcy: p. ………………………., tel. kontaktowy: ………………………... email:………………..
2. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej
zmianie swojego adresu, osób wskazanych do realizacji umowy i podania jednocześnie aktualnego
adresu do korespondencji lub personaliów i danych kontaktowych osób wskazanych do realizacji
umowy.
§6
1. Materiały prasowe będą dostarczane przez Zamawiającego w formie elektronicznej (materiały
tekstowe w formatach doc., rtf.; zdjęcia w formatach jpg., gif.) na adres email:…………………………..
najpóźniej 3 dni przed każdą publikacją danego artykułu w prasie, którego termin zostanie
każdorazowo ustalony indywidualnie.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji artykułu przygotowanej
do druku, przed jego publikacją w prasie, w formie elektronicznej, od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, do godz. 15:00, umożliwiając Zamawiającemu
naniesienie ewentualnych poprawek do godz. 15:00 następnego dnia roboczego.
3. Ostateczny projekt graficzny artykułu wymaga akceptacji Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści materiałów prasowych,
w szczególności rozbieżność treści publikowanego materiału prasowego z treścią materiału
przekazanego przez Zamawiającego.
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2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca na koszt własny dokonywać będzie sprostowania
treści zamieszczonych materiałów. Sprostowania będą publikowane niezwłocznie po zauważeniu
błędu przez którąkolwiek ze stron lub po wezwaniu Wykonawcy do sprostowania przez
Zamawiającego, w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. W przypadku nieopublikowania materiałów prasowych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
§8
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane
w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 25%
wynagrodzenia umownego określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 25% wynagrodzenia umownego netto określonego na
podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1.
2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy,
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1.
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
1. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, majątkowe prawa autorskie i pokrewne do przedmiotu
zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym prawo do wykonywania praw zależnych, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Chwilą przejścia praw autorskich opisanych w ust 1. jest data zapłaty za każdą publikację w ramach
ustalonego wynagrodzenia.
§ 10
1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je
i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, oraz w trakcie jej
realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem
lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w
szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym,
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3.
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technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym
dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi
Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany
finansowo lub umownie (Informacje Poufne).
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać,
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów
innych niż realizacja Umowy jakichkolwiek Informacji Poufnych.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
a) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
b) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania
Wykonawcy do zachowania poufności;
c)
które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich
informacji;
d) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
e) które stanowią informacje powszechnie znane.
W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy pod
warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania
poufności na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Za działania lub zaniechania takich
osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże
Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde
pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub
inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem
jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
§ 11

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w szczególności
w następujących przypadkach:
1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
2) wprowadzania do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego,
bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,
3) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia,
4) zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć
na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r, ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, ze zm.)
5) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, mające bezpośredni wpływ na
terminowość realizacji umowy.
6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść niniejszej
umowy.
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§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnic
prawnie chronionych oraz zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i danych uzyskanych
w trakcie świadczenia usług związanych z realizacją Umowy oraz do stosowania procedur i wymagań
określonych w polityce bezpieczeństwa obowiązującej w Urzędzie Miasta Kętrzyn.
2.Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:
1) zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostępem do powierzonych danych osobowych;
2) zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania;
3) zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów przetwarzania
i danych osobowych;
4) regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych środków
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
5) dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;
6) zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania w
tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczeń;
7) informować niezwłocznie Zamawiającego o naruszeniach danych osobowych, a w przypadku
wystąpienia zwłoki przedłożyć uzasadnienie jej wystąpienia;
8) informować zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach przetwarzania danych osobowych;
9) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać zalecenia wskazane
w wyniku wyżej wymienionych kontroli;
10) zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy oraz usunąć je ze swoich systemów
i nośników;
11) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Na uprawnione inne podmioty przetwarzające przez Zamawiającego Wykonawca nakłada
prawa i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej umowie;
12) zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony;
13) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania zgodności
przetwarzania danych osobowych z RODO;
14) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia obowiązku
informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą.
15) umożliwiać Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym przeprowadzenie audytów
zgodności przetwarzania danych osobowych i przyczyniać się do nich.
3. Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych przekazywanych
Administratorowi (Zamawiającemu), poinformuje osoby, których dane będą przetwarzane o treści
klauzuli informacyjnej i uzyska na powyższe ich zgodę, stanowiącej zał. nr 2 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie narzędzia i środki techniczne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w
celu przewidzianym w Umowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę ww.
wymagań.
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia
ochrony danych osobowych, ale nie później niż po 12 godzinach od stwierdzenia wystąpienia
naruszenia oraz czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi,
policją lub przed sądami.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających zapisów niniejszego
paragrafu i nałożenia na Zamawiającego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowiązany jest
do jej opłacenia, na co ten wyraża zgodę.
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.). oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
§ 14
W sprawach spornych Strony będą się starały rozwiązać spór polubownie, a gdyby Stronom nie udało
się dojść do porozumienia, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo w Kętrzynie.
§ 15
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym pisemnym powiadomieniem
w przypadku rażącego naruszenia przez którąkolwiek stronę postanowień umowy. Za rażące
naruszenie umowy uznaje się w szczególności:
1) brak terminowego zapłacenia przez Zamawiającego opłaty wynikającej z niniejszej umowy;
2) nieuzasadnioną odmowę wykonania usługi przez Wykonawcę.
§ 16
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) Opis przedmiotu umowy – zał. nr 1 do umowy
2) Klauzula informacyjna przekazywana Wykonawcy - zał. nr 2 do umowy.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzech
egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego dla Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:

………………………………………..

………………………………………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

………………………………………………..

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym
Agnieszka
Jakubowska;
Kancelaria
Radców
Prawnych VIA
FIDES spp

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Jakubowska;
Kancelaria Radców
Prawnych VIA FIDES spp
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………….2021

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
„Publikacja artykułów w prasie dotyczących projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie graficzne i publikacja w prasie 6 artykułów w wersji kolorowej przygotowanych na
podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego dotyczących projektu pn. „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.
2. Treść merytoryczna każdego artykułu dostarczona będzie przez Zamawiającego na wyznaczony
przez redakcję adres email w terminie ustalonym z Wykonawcą.
3. Artykuł zajmować będzie ok. ½ strony uwzględniając wymagane logotypy oraz min. 1 zdjęcie
związane z realizacją projektu.
4. Artykuł będzie publikowany w prasie o zasięgu minimum lokalnym obejmującym zakresem co
najmniej powiat kętrzyński o minimalnym nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy.
5. Artykuł zostanie umieszczony na trzeciej stronie gazety.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia treści wraz z grafiką i logotypami, dostosowania szaty
graficznej odpowiadającej grafice wydawnictwa, w którym ukaże się artykuł
7. Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów przygotuje finalny format publikacji.
8. Dzień publikacji – dowolny dzień tygodnia pomiędzy poniedziałkiem, a piątkiem.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji artykułu przygotowanej
do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu wniesienia ewentualnych poprawek.
10. Ostateczny projekt graficzny artykułu wymaga akceptacji Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo autorskie do zamieszczonego artykułu prasowego oraz
wyłączność dotyczącą jego powielania na stronach www. Zamawiającego oraz w mediach
społecznościowych Zamawiającego.
12. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia publikacji artykułu w prasie, zobowiązany będzie do
przesłania Zamawiającemu 2 egzemplarze papierowej wersji numeru, w którym ukazał się artykuł.
13. Każda publikacja zostanie opatrzona nazwą projektu oraz obowiązującymi oznaczeniami
graficznymi zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej z wykorzystaniem znaków (logotypy) UE, RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) oraz zgodnie
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji.
14. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach działań promocyjnych projektu pn.
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”
i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………….2021
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Miejska Kętrzyn
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,

kierując korespondencję na adres Zamawiającego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub
mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy
na podstawie art.6 ust. 1 lit. b 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,
dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze).
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest
to konieczne) abyśmy mogli zrealizować postanowienia niniejszej umowy. Możemy przekazywać
Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:- osobom upoważnionym przez nas – naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki;- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,- innym
odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym.
5. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.
9. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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