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UMOWA "r.%.!(/20l9IMOSiR
zawarta w dniu 02.01.2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kędzierzyuie
Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-195-47-92, REGON: 532437162,
reprezentowanym przez: Zenonę Kuś - Dyrektora MOSiR, działająca na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, nr Or.0052.7.1.2019 z dnia ....~~., ~.
Zlecającym.

a
Leszkiem Stańskim prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Leszek Stański Firma
Handlowa "Micropro" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Karola Miarki2F, NIP: 749-100-32-52,
REGON: 530975731, wydawcą tygodników "7 Dni" i "Partner" reprezentowaną przez:
- Leszka Stańskiego - redaktora Naczelnego, zwany dalej Wydawcą,
o następującej treści:

§ 1.
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest publikacja zapowiedzi imprez organizowanych przez
w formie kalendarium na łamach tygodnika lokalnego "7 Dni" wydawanego przez

Zlecającego

Wydawcę·

2. Wydawca

zobowiązuje

obowiązywania

urnowy w

się publikować materiały,

każdym

o których mowa powyżej, przez okres
wydaniu czasopisma, o którym mowa w § I. ust. I.

§ 2.
I. Za wykonanie czynności, o których mowa w § I umowy Zlecający zapłaci Wydawcy miesięcznie
kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/1 00) netto + VAT, na podstawie faktury wystawionej przez
Wydawcę i dostarczonej Zlecającemu.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowanie przez Zlecającego bez zastrzeżeń
comiesięcznego sprawozdania Zlecającego z wykonanych w danym miesiącu czynności stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.
3. Należność będzie regulowana przelewem na wskazany przez Wydawcę rachunek bankowy w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
4. Wydawca wystawi fakturę na następujące dane:
Nabywca:
Odbiorca/płatnik:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza. Piramowicza 32
Al. Jana Pawła II 29
47-200 Kędzierzyn-Koźle
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601
§ 3.
I. W przypadku dostarczenia gotowych materiałów i tekstów za ich
Zlecający. Zlecający wyraża zgodę na modyfikację treści bez uszczerbku na ich jakości przekazu.
2. W przypadku opracowywania materiałów przez redakcję ,,7 Dni" za treść i formę odpowiada
Wydawca.
3. Wydawca realizować będzie przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:
a) warurikami określonymi w niniejszej umowie,
b) zasadami rzetelnej wiedzy dziennikarskiej i ustalonymi zwyczajami,
c) wytycznymi i wskazaniami Zleceniodawcy.
2. Wydawca oświadcza, iż:
a) dysponuje osobami, które zapewnią prawidłową i sprawną realizację przedmiotu umowy,
b) posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

c) usługi będące przedmiotem umowy świadczyć będzie samodzielnie, z zastrzeżeniem ust 3,
3. Wydawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub części innym osobom
bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Za działania i zaniechania podwykonawcy Wydawca ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.
4. W przypadku opracowywania materiałów przez Wydawcę osobą wyznaczoną do kontaktu przez
Zlecającego jest Anna Prus, tel. 881302450, e-mail: anna.prus@mosirkk.pl. zaś ze strony Wydawcy
-.-atel.
f-mail: redakcja@tygodnik7dni.pl
5. Aby zlecone materiały ukazały się w kolejnym wydaniu tygodnika "7 Dni", należy dostarczyć je
Wydawcy najpóźniej do wtorku poprzedzającego to wydanie, do godz. 10:00.

§ 4.
l. Umowa niniejsza

została

zawarta na czas

określony

i

obowiązuje

w okresie od dnia 02.01.2019 r.

do dnia 31.12.2019 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za obopólną zgodą Stron.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wydawcę usług, będących
przedmiotem umowy, Zlecającemu przysługuje prawo do zgłoszenia wobec Wydawcy żądania
usunięcia wskazanych przez siebie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie 7 dni lub
wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.

§5.
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
dla których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia
umowy oraz dokonania wzajenmych rozliczeń między Stronami.

§ 6.
1. Wszelkie zmianyninicjszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaźności.
2. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności postanowień zawartej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa prasowego.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieskutecznym,
to skuteczność innych nie zostaje tym samym naruszona, a interpretacja postanowień niniejszej
Umowy winna być prowadzona w taki sposób, by możliwie najpełniej oddać wolę Stron w zakresie
wszystkich postanowień.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Zgodnie z art. 13 ogólnego
informuję, iż:
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rozporządzenia o ochronie danych osobowyc~ ~ d~li~{ilkQtef&i112P'1~~'~ '[Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
I
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie~Koźlu, ul Jana Pawła II 29, reprezentowany przez
Dyrektora MOSiR,
2) kontakt z h1Spektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl
3) PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. l lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
6) posiada Paili/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
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