\'ł:·":'AN\..

,~fJESmIJ

_,\ I

~,I

r:fl1: U':'.

LlMV': I' ul)

',!,'"d.L'

2019 -O _ Umowa usługi Nr~Qj/2019IMOSiR
Zawarta w dniu ..... ... ..
1..9...... w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekt'eacji z sie"ćmlrą-~tliiefzynie~"--=
Koźlu, al. Jana Pawła II 29, (47-220), REGON: 532437162, NrF: 7491954792, reprezentowanym
przez: Dyrektora - p. Zenonę Kuś , działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 01'.0050 .7.1.2019
z dnia 02.01.2019 r. Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym w treści umowy MOSiR,
a
Stowarzyszeniem - Kędziel'Zyński m Klubem Tenisowym z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VIII Wyd ział Gospodarczy KRS pod nr 0000244376, REGON: 530942743, NIP:
7491051914, reprezentowanym przez: p. Andl'Zeja Bandurowskiego, zwanym w treści umowy
Klubem ,
została zawalia umowa następuj ącej treści:

J ..

§1
Klub zobowiązuje się do wykonania następujących czynności dla MOSiR:
a) Prowadzenie szkółki tenisowej w tenninie określonym w § 2 niniejszej umowy w obiekcie
Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego przy ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.
b) Zapewnienie opieki wykwalifikowanego instruktora w zakresie prowadzonych zajęć sportowych.
c) Klub udostępni swój sprzęt sportowy w przypadku nieposiadania sprzętu spOliowego przez
uczestnika zajęć.

§2
Usługa będzie wykonana w następujących terminach: 24.06.2019 r. - 02.08.2019 r., w
ponied z i ałek, środę i piątek w godz. 11.00-13 .00 (2 godziny).

każdy

§3
l . MOSiR zobowiązuje się, za wykonane w § l czynności , zaplacić Klubowi wynagrodzen ie
w kwocie 2340,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/ 100).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od wykonania umowy po otrzymaniu od Klubu
prawidłowo wystawionej faktury dla MOSiR na adres:
OdbiorcalPlatnik:
Nabywca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Kędzierzyn-Koźle
al. Jana Pawła II 29
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NrF: 7492055601
NTP: 7491954792
3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Klubu wskazany
w fakturze.

§4
I. Klub nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonywania usłu gi.
2. W razie niemożności dokonan ia określonej czynności Klub jest obowiązany natychmiast
o tym powiadomić MOSiR.
3. Klub nie może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobom trzecim bez pisemnej
zgody MOSiR.
1

4. MOSiR zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Klub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
S. Zapewnienie opieki nad uczestnikami zaJęc, określonych w §
nInIejszej umowy, należy
do obowiązków Klubu, który ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność .

§5
1. Zm iany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie maj ą przepisy ustawy z 23.04.1964 r.
- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) .
3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże SIę z przetwarzan iem danych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem dan ych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 20 16 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05 .20 16), dla
których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia
umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeI1między Stronami.
4. Najemca ośw iadcza , że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej um owy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozmówieniu art.1 ust I ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 20 17 poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie ustawy.
5. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby MOSiR.
6. Umowa zo stała spisana w dwóch jednobrzmiącyc h egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stro n.
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Zgodnie z lin \3 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 roku w sprawie ochrony osób fizycznyc h w związku z pILclwan.anit!1U danych osobowych
i w sprnwic swobodnego przeplyvłl..l takich danych OTIIZuchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (Dz. Urz. UE L 11 9 z 04 05 2016) in lo rm uję, iż:
I) Administratorem Pilni/Pana danych osobowych jest Miejsk i Ośrodek Sponu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu. ul Jana Pawia II 29. reprezentowany przez Dyrektora.
2) KOnEllkt z Inspektorem Ochrony Danych - jod@mo:;irkknl, tel 575-555-938.
3) Będziemy przeuvnrz<lć PanilPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wykonnnia oraz do wystawienia fnktury VAT i do wype łni ania obowiązku pl1lwnego ciążącego
na Administratorze Brak podania danych osobowych uniemotliwi zawarcie umowy.
4) Podstawą prawną przclwarz.llnia PaniIPan8 danych osobowyt:h jest w oparciu o art. 6 ust. I lii . b i c rozporządzcni a Parlamentu Europejskiego i Rad)' (UE) 20 16/679 - RODO I)
konie<:zność realizacji łączącej nas umowy, 2) wype łni enia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. w celu rozliczen finansowych. w tym podalkowyt:h.
5) OdbiorC:lmi PanifPana danych osobowych będą wy lącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Będzicm y przechowywllc PanilPana dane osobowe przez okrcs Ir.\'nnill łączącej nas umowy oraz przez okres przedawnienia ewentUAlnych rOS7.czcn, w tym rOS7.czen poo!\lkowych
i cywilnych
7) Posinda PanilPan prawo do żlIdanin od adminiSlr3lora dostępu do danych osobowych. ich sprostowania, u~lInięcia lub ograniczenia pl7etwal7:an;a Orll7. prawo wycofallia zgody
na przclwar.lIlrlie danych.
R) /I.·ln I)nni/P"n prn",o wnie.<:i,m;n sknr~; 110 orgnnu nnd7orc7eljo. łj Prel!:e.<:n Urzelł !! OchroII)' D:lJ1\,ch OllOhow)'ch
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