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UMOWA Nr 26/MOSiR/2019
Zawarta w dniu 02.01.2019 r. w Kędzierzyni~-Kciźlupomiędzy:
Stępień

Media Story Grzegorz

Leszek Pietrzak spólka cywilna z

siedzibą

w

Kędzierzynie-Koźlu,

ul. Wojska Polskiego 17/l0, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-209-39-78, REGON: 363438034,
reprezentowana przez Grzegorza

Stępnia

i Leszka Pietrzaka, zwanych dalej

Wydawcą,

a
Miejskim

Ośrodkiem

Sportu i Rekreacji z

220

Kędzierzyn-Koźle,

Kuś

- Dyrektora MOSiR,

Koźle,

siedzibą

w

Kędzierzynie-Koźlu,

Pawła

II 29, 47-

NIP 749-195-47-92, REGON: 532437162, reprezentowanym przez:
działająca

na podstawie

pełnomocnictwa

nr Or.0052.7.1.2019 z dnia 02.01.2019 r., zwanym dalej

umowa o

al. Jana

Prezydenta miasta

Zenonę

Kędzierzyn

Zlecającym.

następującej treści:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych,
działalności Zlecającego

na portalu internetowym w\yw.KK24.pl oraz portalu

poświęconych

społecznościowym

Facebook należącego do Wydawcy.
§2

Wydawca zobowiązuje
l.

Zamieszczać

się:
społecznościowym

na portalu

Facebook i portalu internetowym www.KK24.pl

zapowiedzi wskazanych imprez organizowanych przez Zlecającego.
2.

Publikować na

portalu społecznościowym Facebook i portalu internetowym www.KK24.plmateriały

prasowe na temat
Zlecającego

3.

działalności

MOSiR oraz relacji ze wskazanych imprez organizowanych przez

i opatrywać je logiem MOSIR.

Wykonać umowę

zgodnie z zapisami ustawy o Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U.

1984, nr 5, poz. 24), w

szczególności

każdorazową realizacją

art. 6 ust. l i art. 12 ww. ustawy. W tym celu Wydawca przed

przedmiotu umowy w zakresie

Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się uzyskać od Zlecającego
stanowiących podstawę materiału

dotyczącym Zlecającego

lub Gminy

potwierdzenie okoliczności faktycznych,

publikowanego na portalu internetowym www.KK24.pl oraz na

portalu społecznościowym Facebook należącym do Wydawcy.
4.

Zobowiązanie określone

w pkt. 3 nie stanowi dla Wydawcy i jego pracowników ograniczenia

swobody co do formułowania własnych ocen i wniosków, w

5.

co do

wiarygodności twierdzeń Zlecającego,

Polski

zasadę wolności wyrażania poglądów.

zawartą

Wydawca

zobowiązuje się

czynności,

zgodnie z najlepszą wiedzą oraz zgodnie z zasadami

do

działania

w oparciu o

szczególności formułowania zastrzeżeń

z

należytą starannością

1

w Konstytucji Rzeczpospolitej

przy wykonywaniu powierzonych

określonymi

w niniejszej umowie.

nienależytego

6. W przypadku niewykonania lub
przedmiotem umowy,
usunięcia

Zlecającemu przysługuje

wskazanych przez siebie

wykonania przez

zgłoszenia

prawo do

nieprawidłowości

Wydawcę usług, będących

wobec Wydawcy

żądania

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni lub

wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.

§3
l. Za wykonanie
kwotę

500,00

czynności,

zł

netto

podatku od towarów i

o których mowa w § 1-2 umowy Zlecający

(słownie: pięćset złotych
usług

zapłaci

Wydawcy miesięcznie

001] 00), powiększoną o obowiązującą stawkę

(VAT), na podstawie faktury wystawionej i dostarczonej przez

Wydawcę·

2.

Podstawą

do wystawienia faktury

sprawozdania

Zlecającego

będzie

zaakceptowanie przez

z wykonanych w danym

Zlecającego comiesięcznego,

miesiącu czynności stanowiących

przedmiot

niniejszej umowy.
3.

Należność będzie

regulowana przelewem na wskazane przez

Wydawcę

konto w terminie do 7 dni

od daty otrzymania faktury V AT.
4. Wydawca wystawi

fakturę

na następujące dane:

Nabywca:

<Jdbiorcalplatnik:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Miejski

ul. Grzegorza. Piramowicza 32

Al. Jana Pawła 1129

47-200 Kędzierzyn-Koźle

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Ośrodek

Sportu i Rekreacji

NIP: 7492055601
§4

1. W przypadku dostarczania gotowych materiałów i tekstów za ich treść i formę odpowiada Zlecający.
2. W przypadku opracowywania materiałów przez redakcję "Media Story" za treść i formę odpowiada
Wydawca.
3. W przypadku opracowywania

materiałów

do kontaktu przez Zlecającego jest Anna Prus,

przez portal www.KK24.pl
zaś

osobą

wyznaczoną

ze strony Wydawcy Leszek Pietrzak.

§5
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

2. Umowa może

zostać rozwiązana

w każdym czasie za obopólną zgodą stron.
§6

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności postanowień zawartej Umowy.
§7

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

umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.

2

obszaru

niezbędnego

do zawarcia

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem
2. W sprawach nieuregulowanych
3.

Umowę sporządzono

4.

Jeżeli

niniejszą umową

zastosowanie

mają

nieważności.

przepisy Kodeksu Cywilnego.

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

którekolwiek z

postanowień

niniejszej Umowy jest lub stanie

każdej

się

ze stron.

nieskutecznym,

to skutecmość 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.

Zlecajqcy

Wydawca
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Zgodnie z art. 13 ogólnego

z 04.05.2016)

rozporządzenia

I

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119

informuję, iż:

l) administratorem PaniIPana danyCh osobowych jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul Jana PawIa II 29,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych· iod@mosirkk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwionego celu· na podstawie Art. 6 liSt.
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą czas trwania umowy oraz przez okres 6 lat po wygaśnięciu umowy w oparciu o
uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni,cia 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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