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Załącznik nr 3 

 
 

Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy 
(projekt umowy) 

 
 
zawarta w dniu ……………. 2020 r. w ……………………………. pomiędzy ……………………… z siedzibą w 

……………………………………………………, ul. ………………, posługującym się numerem NIP …………………, 

REGON………………… ……………………………. reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

firmą …………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………., będąca podatnikiem podatku od towarów i usług po-

sługującym się numerem NIP ………………….., REGON………………. wpisanym do ewidencji 

………………………………………………………………………… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ. 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać opisane poniżej 
prace, składające się z etapów A, B i C (przedmiot zamówienia) związane z realizacją projektu 
„Modernizacja systemu grzewczego (olejowego na gazowy) hali pneumatycznej na obiekcie 

Moje boisko Orlik 2012 przy ulicy Rudzka 6”: 
 

• A) „Dokumentacja”: przygotowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej przeprowa-
dzenie prac przebudowy instalacji gazowej na potrzeby zasilania urządzenia do nagrzewa-
nia powietrza na boisku Orlik przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie (w tym.in. zaprojektowanie 
przebudowy przyłącza instalacji gazowej, punktu redukcyjno-pomiarowego, zaprojektowa-
nie przebiegu instalacji gazowej do punktu odbioru, uzyskanie wszystkich niezbędnych po-
zwoleń/uzgodnień związanych z warunkami dostawy gazu/przygotowanie dokumentów do 
wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o 
pozwoleniu na budowę/lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych  (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kom-
pletne wnioski  z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego) itp. Ponadto 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz wątpliwości do-
tyczących projektu oraz sprawowanie nadzoru w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie 
dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy). 

• B) -  „Wykonanie prac”: wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji skutku-
jących fizycznym podłączeniem instalacji gazowej do punktu odbioru, czyli nagrzewnicy po-
wietrza na boisku Orlik przy ul. Rudzkiej 6 (w tym zakup i montaż punktu redukcyjno-pomia-
rowego, wykonanie skrócenia obecnego przyłącza gazu, wykonanie instalacji wewnętrznej i 
zewnętrznej, wykonanie prób szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji obsługa 
geodezyjna, nadzór budowlany itp.) 
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• C) – „Wymiana palnika” wymiana zakupionego przez Wykonawcę palnika (obecnie używane 
paliwo to olej opałowy) w urządzeniu grzewczo-nadmuchowym typ urządzenia CMT-G 300, 
Data produkcji – październik 2017,Parametry: 400V/3Ph+N/50Hz, Palnik: Producent – firma 
ECOFLAM (Włochy),model – EAC (seria Nr 3142302),data produkcji – wrzesień 2017, oraz uru-
chomienie urządzenia po podłączeniu instalacji gazowej, wykonanie opinii kominiarskiej itp. 
Obecne urządzenie zużywa olej opałowy lekki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia Wykonawcy prac do realizacji w terminach wy-
nikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego z zastrz. ust.3 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zlecenia Wykonawcy żadnych prac. Z tego tytułu Wyko-
nawcy nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

4. Wykonawca rozpocznie realizację prac wymienionych w ust. 1 pkt A,B i C wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnego lub mailowego  zlecenia osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia prac po realizacji dowolnego etapu przed-
miotu zamówienia. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne 
składające się z następujących elementów szczegółowo określonych w par. 1 ust 1: 

 
- A) Dokumentacja ……………………………………… 
- B) Wykonanie prac ………………………………….. 
- C) Wymiana palnika ………………………………… 
 
w wysokości ………………………………………………………………. po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, z zastrze-
żeniem § 1 ust. 3 - 5. 

 
 
 
2. Strony umowy zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z re-

alizacją umowy, a w szczególności koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień i ekspertyz a 
także wszelkie należności z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszyst-
kich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, praw zależnych oraz wyłącznego prawa do ze-
zwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na pod-
stawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po realizacji przedmiotu umowy, lub za wykonany etap 
umowy w przypadku zakończenia realizacji prac przez Zamawiającego po określonym w par. 1 ust. 1 etapie, 
po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru realizacji całości prac lub poszczegól-
nego etapu. 

4. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego jedynie części prac dot. jednego lub kilku poszczególnych eta-
pów Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia za prace wykonane w danym etapie. 

5. Faktura powinna spełniać wymagania określone w  obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 
6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w 

ostatnim dniu płatności. 
7. Z tytułu niniejszej umowy nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa; 

NIP: 5252248481, natomiast odbiorcą faktury jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w 

Dzielnicy Bielany, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane usługi z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

9. Wypłaty wynagrodzenia nastąpią przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postano-
wieniami Umowy.  
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10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służą-
cym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

11. Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub prze-
niesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Za-
mawiającego. 

12. W przypadku gdy Zamawiający nie odebrał przedmiotu umowy z powodu posiadania przez przedmiot 
umowy wad istotnych, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy lub wskazują, że przedmiot 
umowy został wykonany w sprzeczności z zapisami umowy, Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia 
umownego. 

 
 

§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i nor-
mami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez  Zamawiającego ofertą oraz ni-
niejszą umową. 

2. Przedmiot umowy powinien w szczególności (o ile dotyczy danego Zadania): 

1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 0.1186 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  poz. 462, z późn. zm.), roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z 
późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
ślenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018.0.1945 z 
późn. zm.), 

2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,     
3) zawierać niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji,   

i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wy-
konania robót i oddania obiektu do użytkowania. 

 
 
3.  W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności polegających w szczegól-

ności na: 
- czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  i  użytko-

wych z dokumentacją projektową, 
- wyjaśnianiu  wątpliwości powstałych w toku realizacji, 
- uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywaniu 
tych zmian. 

  
 

§ 4 
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1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy lub jej części zostanie powierzone: 
 - wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to 
wymagane przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które 
zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania doku-
mentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę, 
- osobom trzecim posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia po poinformowaniu o tym 
Zamawiającego. 

 
2. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniej-

szą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się 
do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy  wszelkich autorskich praw ma-
jątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich 
na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy (wszystkich etapów)  -  nie później niż do 20.08.2020 r.  
      

§ 6 
                                                                                           

1. Wykonawca wyznacza ................................ do kierowania pracami projektowymi objętymi ni-
niejszą umową. 

 
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego     upo-

ważnia się  .....................................   
                                                                         

§ 7 
 

 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przeniesienia  autorskich praw majątkowych do 

opracowań (na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie) praw zależnych 
oraz wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich) będą mu przy-
sługiwały wszelkie wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań sporządzonych w wykonaniu dokumentacji, a będących utworami w rozumieniu 
ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 j.t)  

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności nie jest 
zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z założeniami przyjętymi w przedmiocie umowy, na-
tomiast jest uprawniony do realizacji zadania także w oparciu o inną dokumentację projektową. 

3. Z  dniem zapłaty  wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 
przedmiotu zamówienia, który zawiera elementy twórcze (Utwory), w szczególności Wykonawca 
przelewa na Zamawiającego prawo do stworzonej Dokumentacji i projektów, na niżej wymienio-
nych polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Utworów; 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punkcie 2 powyżej - 
publiczne, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
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udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 
d) dokonywanie zmian w Utworach, w tym tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub 
jakichkolwiek inne zmiany w Utworach; 
e) rozpowszechnianie korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie oraz 
dysponowanie Utworami, w tym użyczenia lub najem; 
f) tworzenia kopii zapasowych Utworów oraz wykonywania dowolnej modyfikacji Utworów. 

 

 
 

§ 8 
 
Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady prac pro-
jektowych objętych niniejszą umową kończy swój bieg po upływie 3 lat od dnia dokonania bezuster-
kowego odbioru końcowego dokumentacji projektowej.                                                                         

       
 

§ 9 
 

1. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych. 
 
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny,                            
w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez Zamawiają-
cego robót  realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej 
umowy – robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną  w wysokości 100 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych, 

2) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym w § 5 terminie, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu za-
mówienia. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca   za-
płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu 
zamówienia. 

4) w przypadku zwłoki  w usunięciu wad przedmiotu umowy  (tj. nie usunięciu wady przed-
miotu umowy w terminie 7 dni od jej wskazania przez Zamawiającego) Wykonawca zapłaci   
Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 1 %  łącznej wartości brutto przedmiotu za-
mówienia za każdy dzień opóźnienia. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wy-

sokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych. 

 
4. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 
dłuższego niż 14 dni. 

                                                                  
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem nieważności. 
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2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w     ję-

zyku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane po-
niżej:    

• dla Wykonawcy: 
Do rąk:  ..........................................................................................................................................  
Adres:    ....................................................................................................................................... 

• dla Zamawiającego: 
Do rąk:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres:   01-952 Warszawa, ul. Lindego 20, 

 
z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 
żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego:…………………………..  i adres e-mail Wykonawcy:  
………………………………………………. 

    
         

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
                                                                    

§ 12 
 

Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia i realizacji umowy,  strony zwracać się  będą 
do Sądu właściwego do siedziby Zamawiającego. 

                                                                        
§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane 

go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, 

nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) (z ew. zastrzeże-

niem ust. 2).  

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 

w niniejszej umowie dotyczących Jego danych osobowych, w zakresie obejmującym imię i nazwi-

sko. 

3. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podle-

gały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 

419.). W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną treść obowiązku informacyjnego CRS 

zawarta została w Załączniku 1.  

4. Zgodnie z wymogami zapisu Art. 14 Rozporządzenia, w przypadku, gdy będzie miało to zastoso-

wanie strony zobowiązują się do przekazania informacji wymaganej (Art. 14 RODO) swoim repre-

zentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym, których dane osobowe będą ujawniane dru-

giej stronie umowy jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją niniej-

szej umowy. W tym celu strony przekażą obowiązek informacyjny ich dotyczący, aby druga strona 

mogła go przedstawić w/w osobom (obowiązek informacyjny administratora zamieszczony został 
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w załączniku nr 2). 

 
§ 14 
 

1. Umowa niniejsza została zawarta od dnia ……..2020 do dnia ………2020 
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzempla-

rzu dla każdej ze stron.  

      
          Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA WYKONAWCY 

2. Załącznik nr 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 

3. Kopia oferty złożonej przez WYKONAWCĘ 
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Załącznik nr 1 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA WYKONAWCY 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że: 

Administrator. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy 

Bielany w Warszawie (01-952), z siedzibą przy ul. Lindego 20, reprezentowane przez Dyrektora. Adres e-mail do Inspek-

tora Ochrony Danych: ochrona.danych@crs-bielany.waw.pl 

Umowa jest podpisywana w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, 

NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640 i w tym zakresie administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent 

m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub In-

spektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy. 

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 

wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym, w szczegól-

ności prowadzenia windykacji, przekazywania danych na podstawie ustaw podatkowych (ordynacja podatkowa, podatek 

dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ustawa o podatku VAT etc.,) rozliczaniem skła-

dek na ubezpieczenie społeczne - ZUS - o ile zachodzi taki przypadek, a także w celach archiwizacji. 

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz 

przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i reali-

zację umowy.  

INFORMACJE O ODBIORCACH. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy państwowe, samorządowe i 

inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać umieszczone w rejestrze CRU m.st. War-

szawy. W pozostałym zakresie przekazywanie danych jest ograniczone do podwykonawców, którzy dostarczają usług 

związanych z realizacją w/w celu. Podwykonawcy nie mogą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu niż 

realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam dane. Działają oni wyłącznie w granicach dostarczenia konkretnej 

usługi (w tym usług prawnych), programu, serwisu (np. poczty elektronicznej, wysyłki przesyłek kurierskich/pocztowych). 

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują nastę-

pujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania 

sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnia-

nym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego ad-

ministratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych upraw-

nień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. 

uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można 

dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okresy: 

obowiązywania umowy z Administratorem; wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym 

obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej – w tym podatkowej 

liczonej w terminie 5 lat od końca roku, w którym nastąpił obowiązek zapłaty podatku; realizacji przez Administratora 
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jego uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy 

przedawnienia roszczeń (3 lata w przypadku świadczeń cyklicznych i 10 lat w przypadku świadczeń jednorazowych, a 

także 10 lat od uzyskania prawomocnego wyroku/nakazu zapłaty liczonego od każdej czynności podjętej przed komorni-

kiem sądowym); spełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów, których terminy są wy-

znaczane przez te przepisy. 

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez 

Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowa-

nych decyzji. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Pań-

stwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein). 

* RODO to 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowa-

nie od dnia 25 maja 2018 r. 
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Załącznik 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 

Na podstawie art. 14 RODO* informujemy, że: 

Administrator. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy 
Bielany w Warszawie (01-952), z siedzibą przy ul. Lindego 20, reprezentowane przez Dyrektora. Adres e-mail do Inspek-
tora Ochrony Danych: ochrona.danych@crs-bielany.waw.pl 

 
PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych 
przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub In-
spektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy. 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH ORAZ ICH KATEGORIE. Administrator informuje, że otrzymał Państwa dane osobowe 
od Państwa pracodawcy (źródło danych) i stał się ich administratorem na mocy obowiązującej umowy w celu kontaktu z 
Państwem jak osób realizujących jej postanowienia. Kategorie otrzymanych danych obejmują imię i nazwisko oraz ewen-
tualnie dane kontaktowe takie jak służbowy numer telefonu bądź adres e-mail. 

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem jako osób realizujących postanowienia umowy za-
wartej przez pracodawcę z administratorem, którą realizujecie Państwo w jego imieniu na podstawie łączącej Państwa z 
pracodawcą umowy. 

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* lub 
przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazy-
wania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komor-
nicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocz-
towych, dostawców oprogramowania). 
 
UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują na-
stępujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania 
sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnia-
nym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego ad-
ministratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych upraw-
nień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. 
uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można 
dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 
niezbędny do realizacji w/w celu oraz w celach archiwizacyjnych wskazanych w odrębnych przepisach. 
 
PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu 
przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautoma-
tyzowanych decyzji. 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Pań-
stwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein). 
 
* RODO to 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowa-
nie od dnia 25 maja 2018 r. 
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