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- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kędzierzynie
Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, REGON:S32437162, NIP: 7491954792
reprezentowanym przez: Zenonę Kuś - Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02 .01.2019
r., o nr Or.00S2.7 .1.2019 udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
zwanym w treści urnowy Zamawiającym ,

a
Piotrem Romanek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TSPR Piotr Romanek, ul.
Zielona 14N2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491500766, reprezentowanym przez: Piotra
Romanka, zwanym w treści urnowy Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi elektronicznego pomiaru czasu biegu w dniu
15.09.2019 r. podczas imprezy pn . "GAZ-system na piątkę" organizowanej przez Zamawiającego,
zgodnie z ofertą z dnia 03,06 .2019 r. stanowiącą załącznik nr l do niniejszej umowy.

§2
Wykonawcy należeć będzie:
l)
elektroniczny pomiar czasu start/meta,
2)
przygotowanie listy startowej,
3)
utworzenie elektronicznych zapisów zawodników
umieszczenie ich na stronie
www.maratonypolskie.pl.
4)
przygotowanie list i kart zawodników,
pełna obsługa biura zawodów, w tym zapewnienie osób do obsługi biura w dniu biegu
5)
(weryfikacja zawodników),
6)
przygotowanie listy startowej dla spikera zawodów,
7)
podklejenie chipami nr startowych (nr startowe dostarczone przez Zamawiającego),
8)
rejestracja filmu wideo i foto z podglądem na finiszu biegu dzieci i dorosłych,
9)
podanie wyników po zakOlIczonym biegu (do 15 minut) w wersji elektronicznej j
papierowej,
10)
umieszczenie wyników na stronie www.maratonypolskie.pl (do 60 minut po
zakończonym biegu),
11)
przesłanie wyników do 60 minut po zakończonym biegu do Zamawiającego ,
12)
umieszczenie zegara świetlnego, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
wyświetlającego czas zmagań zawodników biegu głównego,
13)
wysyłka do zawodników SMS z informacją o uzyskanym czasie oraz miejscu.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnego
transportu, sprzętu i materiałów .
l. Do

obowiązków

1

§3
za wykonanie usługi, o której mowa w § l niniejszej umowy,
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 1906,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset
sześć złotych 50/1 00 złotych brutto).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury dla Zamawiającego
na adres:
Nabywca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601
Od biorca/Płatnik:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7491954792
3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie wskazanym w fakturze.
1. Zamawiający zobowiązuje się,

§4
1. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy .
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonywania usługi.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiającego .
4. W razie niemożności dokonania określonej czynności Wykonawca jest obowiązany natychmiast
o tym powiadomić Zamawiającego.

§5
l. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych uczestników biegu pn. "GAZ-System na
piątkę!", które powierza Wykonawcy do przetwarzania zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej : RaDO) .
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę o przetwarzania danych powierzonych danych osobowych,
a Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestników imprezy wyłącznie
w zakresie udostępnionym przez Zamawiającego i wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, RaDO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą .
4. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których
mowa w szczególności wart. 32 RaDO.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupoważnionym
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§6
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane mogą być kary umowne:
a) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20%
wartości umowy,
b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, gdy Wykonawca realizuje przedmiot
umowy w sposób nienależyty i pomimo wezwania ze strony Zamawiającego , nie nastąpiła poprawa w
tym względzie, w wysokości 20% wartości umowy.

§7
l.
2.
3.
4.

Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Zgodnie z alt. \J Parlamemu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwię zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (RODO), (Dz. UnoUE L 119 z 04.05 .2016) i nformuję, iż
Administratorem PaniIPana danych osobov.'Ych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynle- Kożlu, ul. Jana Pawia 1129, reprezentowa ny przez DyreJ...1 ora
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jod@mosirkk.p! tel. 575-555-938.
PanilPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy. w celu jej wykonania Ofaz do wystawienia faktury VAT i do wypełniania obowiązku prawnego
ciążącego na Adminis tratorze. Brak podania danych osobowych unie motliwi zawarcie umowy.
Pod stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. J lil b i c rozporz ądzen ia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 - RODO: I)
4)
kon ieczność realizacji l ąCZ4cej nas umowy, 2) wypełn ienia obowiązb.-u prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczen fi na nsowych, w tym podatkowych,
5)
Odbiorcami P aoilPana danych osobowych będę wył ącznie podmioty up rawnio ne do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
B ędziem y przechowywać Pani!Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas Llmowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczcit, w tym ros.zczen podatkowych
6)
i cywilnych.
7)
Posiada PaniIPan prawo do ż:ądan i a od administratora dostępu do danych osobowych, ich sproslOwania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych.
8)
Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
l}
2)
3)

Będziemy przetwarzać
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