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zawarta w Kędzierzynie-Koźlu
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UMOWA Nr (I{~2019IMOSiR
w dniu 24.07.2019 r. pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą przy al. Jana Pawła J[ 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491954792, REGON:
532437162, reprezentowanym przez Dyrektora Zenonę Kuś, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźla z dnia 02.0\.2019 L o nr 01'.0052.7.\.2019 zwanym dalej
MOSiR,
a
Katarzyną Pendzialek prowadzącą działalność pod nazwą Agencja Artystyczno-Eventowa
Bailando, ul. Pionierów 7/12, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492079228, REGON: 362635927,
reprezentowaną przez: Katarzynę Pendziałek, zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą,
o następującej treści:

§l
I . MOSiR zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na organizację i przeprowadzenie animacji
na terenie Kędzierzy6sko-Kozielskiego Centrum Aktywności Wodne oKKo dla osób
zainteresowanych, zwanych w niniejszej umowie uczestnikami (dalej Animacje).
2. Animacje odbywać się będą w każdą niedzielę w godzinach: 11.00 - 14.00 w okresie od dnia
04.08 .2019 roku do dnia 25 .08.2019 roku, w tym w godz. 13.00-14.00 w każdą niedzielę odbywać się
będą w ramach Animacji zajęcia Aqua Dance.
3. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania Animacji, w tym zajęć Aqua Dance, w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kierownik Kędzierzy6sko-Kozielskiego Centrum
Aktywności Wodne oKKo lub osoba przez niego upoważniona z wyprzedzeniem najpóźniej na jeden
dziell przed dniem organizacji Animacji powiadomi Zleceniobiorcę o ich odwołaniu.
§2

1. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpiecze6stwo uczestników Animacji
i w tym celu zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru animatorów oraz stosownego sprzętu,
w szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia obecności 2 animatorów do przeprowadzanych animaqji, w terminie i miejscu,
o którym mowa w § I niniejszej umowy;
b) przygotowania sprzętu nagłośniającego i nośnika z muzyką do prowadzenia zajęć Aqua Dance;
c) posiadania akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia Animacji.

§3
I. MOSiR zobowiązuje się, za wykonane w § 1-2 czynności , zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie na podstawie podpisanych i zatwierdzonych przez Strony zestawiell (Załącznik nr I),
każdorazowo załączanych do faktury V AT, w oparciu o następujący cennik: 70 zł netto/h - 1

animator.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w tenninie 14 dni
faktury V AT wraz z zatwierdzonym zestawieniem,
Nabywca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601

po otrzymaniu od Zleceniobiorcy miesięcznej
o którym mowa w ust. I, na adres:
Odbiorca/Płatnik:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7491954792
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§4

l. Zleceniobiorca ponosI pehlą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone MOSiR
w związku z wykonaniem przed miot umowy.
2. MOSiR mo że odstąpić od umowy j eże li uzna, że Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy
w sposób wadliwy lub sprzeczny z IllllleJ szą umową . MOSiR wezwie Zleceniobiorcę do zmIany
sposobu wykonania przedmiotu umowy
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu MOSiR może od umowy odstąpić.

§5
l. Zleceniobiorca nie
uslugi .

może

bez pisemnej zgody MOSiR

zmienić

ustalonego sposobu wykonywania

2. Zleceniobiorca llIe może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobom trzeci m bez

pisemnej zgody MOSiR.
dokonania określonej czynnoscI, stanow iącej przedmiot nl11leJszej umowy
Zleceniobiorca jest obowiązany natychmiast powiadomić MOSiR o powyższy m fakcie.

3. W razie

niemożności

§6
I. Ze strony MOSiR

osobą wyznaczoną

l - kierownik obiektu, tel.

do kontaktu jest:

2. Ze strony Zleceniobiorcy za przestrzegani e ustalell zawartej umowy odpowiedzialna jest palli

k, tel.
§7
l. W sprawach nieuregulowanych umową stosują się przepisy Kodeksu cywilnego .
2. Wykonanie 1lI1l1eJ szej umowy nie wiąże s i ę z przetwarzaniem danych w rozumlelllU
Rozporządzen ia 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 Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru
niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeIl między Stronami.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ no ś ci .
4. Spory na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby MOSiR.

BAILANDO
Katarzyna Pendzialek /7
ul. Pi.onier0w
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Zgodnie z an 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób lizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo\Y)'ch
i w spraw1e swobodnego przep~ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/-'6I\\1E. (RODO), (Dz.. Un. UE L \ \9 z Q4 05.20 16) informuj~, ii:
I) Administratorem PanilPana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sponu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kotlu, ul. Jana PawIa II 29, reprezentowany przez Dyrektora
2) KOll\akt z Inspektorem Ochrony Danych - ~~l. td 575-555-938.
.
3) Będziem y przetwaruc Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wykonania oraz do wystawienia faktury VAT i do wypełniania oboWUlzku prawnego cllltącego
na AdminiSlralOl'2e. Brak podania danych osobowych uniemożliw; zawarcie umow}'
4) Podstl\wą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jesl w oparciu o an 6 ust. 1 lil b i c rozporządzenia Parlamentu EuropejskIego i Rady (UE) 2016/679 • RODO' I)
koniecznosć rel\łizacji łączącej nas umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na administratorze, w celu rozliczen finansowych, w tym podatkowych.
5) Odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6} Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania ll\czl\cei nas umowy oraz I'rzez okres przedawnienia ewentualnych roszczen, w tym roszczeti podatkowych
i cywilnych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądan i a od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprosIawania. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych
8) Ma PanilPan p!'IIWO wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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