
 
 
 
 

 
 
 
 

wzór umowy 

Umowa nr ……./……../2021 

zawarta ……............ 2021 r. w Warszawie 

pomiędzy: 

 

Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 

1132453940, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,  

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowanym przez Aleksandra 

Kornatowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego uchwałą nr 150/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r., zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Centrum” 

a 

______________________ , zwaną/ym dalej ,,Wykonawcą” 

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z tym, że jego 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł określonej w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 1 

ww. ustawy, została zawarta – w zakresie działalności Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej – umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup nowych licencji Microsoft Server 2019 Standard Core 
dla 3 serwerów, zwane w dalszej części Licencją. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Licencja zostanie udzielona na standardowych warunkach producenta 
oprogramowania.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym przez licencjodawcę do 
sprzedaży licencji, o której mowa w ust. 1. Wykonawca oświadcza równocześnie, że 
korzystanie przez niego i przez Zamawiającego w szczególności z praw autorskich, 
licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, itp. nie narusza przepisów 
prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też 



 
 
 

 
 

praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw 
pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na 
znaki towarowe.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy do 
przekazania Zamawiającemu informacji o przedłużeniu wsparcia Urządzeń. 
Informacja o przedłużeniu wsparcia Urządzeń musi być dostępna do zweryfikowania 
przez Zamawiającego na stronie producenta Urządzenia. 

5. Klucz licencyjny, uprawniający Zamawiającego do przedłużenia licencji, zostanie 
dostarczony Zamawiającemu droga elektroniczną na adres e-mail: 
mcps@mcps.com.pl. 

 

§ 2. 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi drogą elektroniczną na podstawie protokołu 
odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

2. Zamawiający dokona odbioru lub odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie 
spełnia wymagań określonych w umowie. Odbiór przedmiotu umowy zostanie 
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
stron z tym ze strony Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.  

3. W przypadku zgłoszenia wad lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca 
usunie wady lub uwzględni zastrzeżenia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

4. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu 
odbioru są: 

1) ze strony Zamawiającego: Mariusz Kowalski, e-mail: 
mariusz.kowalski@mcps.com.pl; 

2) ze strony Wykonawcy:  ______________________ e-mail: 
______________________ 

 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy tytułem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 
wynosi: 
Netto:………………………(słownie: ………………………………………………………….………….. ) 

VAT 23%: ………………...... (słownie: …………………………………………………………………..) 
Brutto: ……………………(słownie:…………………………………………………………………………) 

2. Faktura Vat będzie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca/Podatnik: 

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 



 
 
 

 
 

NIP 1132453940, REGON: 015528910 

Odbiorca/Płatnik:  
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze Vat numeru niniejszej 
umowy. 
 

4. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w 
terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego faktury VAT w formie elektronicznej na adres: 
informatyka@mcps.com.pl, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru 
przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.   

5. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca uprawniony będzie do żądania 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy i jego dostarczenie. Cena obejmuje w 
szczególności koszty licencji, marżę i koszty dostawy, jak również koszty dokumentacji 
niezbędnej do normalnego użytkowania przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający podaje swój numer PEF 526-23-80-101 na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Wykonawca 
może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niezgodnego z niniejszą umową lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 
1  

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust.1. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. Kary będą potrącane bezpośrednio z wartości faktury VAT dotyczącej 
przedmiotu umowy, wystawionej przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie jest możliwe, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia 
wezwania do jej zapłaty. 



 
 
 

 
 

6. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od 
siebie (podlegają kumulacji). 

7. Suma kar określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć całkowitego 
wynagrodzenia umowy brutto określonego w § 3 ust. 1. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, odszkodowania przewyższające ustalone 
powyższe kary umowne, w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wartość 
należnych kar umownych. 

 

§ 5. 

1. W przypadku udostępnienia reprezentujących /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ (dalej: 

„Udostępniający”), Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”), 

w związku z zawarciem lub realizacją umowy, danych osobowych osób do kontaktu 

(np. danych pracowników Udostępniającego), danych osobowych osób 

reprezentujących Udostępniającego (np. członków zarządu, pełnomocników, 

prokurentów) albo danych osobowych innych osób związanych z realizacją umowy 

(np. kontrahentów, dostawców, pracowników Udostępniającego nie podpisujących 

umowę), Centrum będzie występowało w roli administratora danych osobowych 

ww. osób. 

2. Udostępniający zobowiązany jest poinformować osoby, o których mowa w ust. 1 

powyżej: 

1) o zakresie danych osobowych przekazanych Centrum; 

2) o tym, że Centrum jest administratorem ich danych osobowych oraz, że 

przetwarza ich dane osobowe w ramach realizacji umowy; 

3) o tym, że jest źródłem, od którego Centrum pozyskał ich dane. 

3. Udostępniający zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu i na rzecz Centrum 

obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) względem osób, o których mowa w ust. 1. 

W tym celu Udostępniający zobowiązany jest do przekazania ww. osobom klauzuli 

informacyjnej, stanowiącej załącznik do umowy, albo do zaimplementowania jej treści 

do własnej klauzuli informacyjnej. 

4. W przypadku niezrealizowania lub wadliwego zrealizowania obowiązku 

informacyjnego Udostępniający przyjmie pełną i wyłączną odpowiedzialność w tym 

zakresie. 

 



 
 
 

 
 

§ 6. 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu miejscowo właściwym dla jego rozstrzygnięcia 
sądem będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
4. Zmiany Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
5. Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 

1 dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 

    …………………………………… ……………………………….. 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy 

3. Wzór klauzuli informacyjnej 

 

 

 



 
 
 

 
 

                       Załącznik nr 1 do umowy 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Zakup nowych licencji Microsoft Windows Server 2019 Standard Core dla 3 serwerów:  

1) dla maszyny 2 procesorowej (w sumie 16 rdzeni), 
2) dla maszyny 2 procesorowej (w sumie 16 rdzeni),   
3) dla maszyny 2 procesorowej (w sumie 20 rdzeni). 

 
Zamawiający dopuszcza licencje w ramach programu licencjonowania grupowego Microsoft 
Open License lub w ramach programu licencjonowania Microsoft Products and Services 
Agreement (w skrócie MPSA) w ramach zawartej z Ministerstwem Cyfryzacji umowy ramowej 
numer 4100013999. 
 
Oprogramowanie równoważne do oprogramowania musi spełniać następujące wymagania 
minimalne: 

 licencja bezterminowa 

 możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 
wyboru instalowanych poprawek, 

 możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu, 

 wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, 
zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 
TCP/IP v4 i v6, 

 możliwość uruchomienia kontrolera domeny,  

 możliwość uruchomienia kontrolera domeny tylko do odczytu,  

 możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem 

domeny, 

 możliwość uruchomienia usługi DFS zgodnej z min. MS Windows Server 2012R2, 

 możliwość uruchomienia serwera usług terminalowych (RemoteApp), 

 obsługa zdalnego pulpitu, 

 możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu, 

 obsługa PowerShell 4.0, 

 obsługa certyfikatów w Active Directory, 

 obsługa drzewa katalogowego Microsoft Active Directory. 

 możliwość uruchomienia w ramach jednej licencji hiperwizora i dwóch instancji 

maszyn wirtualnych 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 2 do umowy 

Protokół zdawczo - odbiorczy 

Dotyczy Umowy Nr …..…/…..…/……….  z ……….……2021 r. 

Na zakup nowych licencji Microsoft Server 2019 Standard Core dla 3 serwerów. 

Przedstawiciele Stron umowy stwierdzają, że praca obejmująca cały przedmiot 

zamówienia będącego przedmiotem w/w umowy została wykonana:  

- w terminie/z opóźnieniem* ………………………….dni, w zakresie 

…………………………………………………(wskazać czego dotyczyło opóźnienie); 

- bez usterek*/z usterkami* w postaci  

………………………………………............................ , które Wykonawca zobowiązuje 

się usunąć nieodpłatnie  w terminie …….dni, tj. do ……………………………………. 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

data i podpis osoby odpowiedzialnej  

za realizację umowy po stronie Zamawiającego 

 

 data i podpis osoby odpowiedzialnej  

za realizację umowy po stronie Wykonawcy 

Zatwierdzam: 

 

 

data, pieczątka i podpis Kierownika Wydziału 

odpowiedzialnego za merytoryczną stronę umowy 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 



 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

Wzór klauzuli informacyjnej  

do umów z osobami prawnymi 

 

1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”) oświadcza, że jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu 

do danych osobowych reprezentujących /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ oraz 

osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne 

osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy (o ile zostały wskazane).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mcps.com.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w następujących 

celach: 

a. związanych z realizacją umowy; 

b. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;  

c. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

d. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1,  jest:  

a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Centrum obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa; 

c. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym.  

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Centrum może 

przekazywać dane podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-

organizacyjną Centrum oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, np. sądom lub organom 

ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą 

podstawę prawną swego żądania. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane  

do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 



 
 
 

 
 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane nie dłużej niż 

to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od 

administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec  

ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą 

realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów 

prawa. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane  

do zawarcia /np. umowy, porozumienia/. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę 

fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

skutkuje obowiązkiem /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ niezwłocznego 

wskazania innej osoby w jej miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Centrum nie będzie 

podejmowało zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania w rozumieniu RODO. 

12. W przypadku udostępnienia przez /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ do Centrum,                        

w związku z wykonaniem /np. umowy, porozumienia/, danych osobowych osób 

związanych z /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ w szczególności pracowników, 

pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych 

osób niepodpisujących niniejszej umowy, /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ 

zobowiązany jest w imieniu Centrum poinformować te osoby: 

a. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych 

Centrum; 

b. o tym, że Centrum jest administratorem ich danych osobowych oraz  

że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej; 

c. o tym, że jest źródłem, od którego Centrum pozyskał ich dane; 

d. o treści niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Wzór klauzuli informacyjnej  

do umów z osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorcami prowadzącymi 

jednoosobową działalność gospodarcza lub działalność w formie spółki cywilnej                

są podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, które odrębne ustawy 

przyznają zdolność prawną) 

 

1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”) oświadcza, że jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 

(ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 

reprezentujących /oznaczenie strony umowy/ oraz osób fizycznych wskazanych przez ten 

podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie 

niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mcps.com.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w następujących 

celach: 

1) związanych z realizacją umowy; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;  

3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, jest:  

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność 

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność 

wypełnienia przez Centrum obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa; 

3) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym.  

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Centrum może 

przekazywać dane podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-

organizacyjną Centrum oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, np. sądom lub organom 



 
 
 

 
 

ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą 

podstawę prawną swego żądania. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane nie dłużej                          

niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od 

administratora danych dostępu do ich  danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec  

ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą 

realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów 

prawa. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do 

zawarcia /np. umowy, porozumienia/. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę 

fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

skutkuje obowiązkiem /oznaczenie strony umowy/ niezwłocznego wskazania innej osoby 

w jej miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Centrum nie będzie 

podejmowało zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania w rozumieniu RODO. 

12. W przypadku udostępnienia przez /oznaczenie strony umowy/  do Centrum, w związku                             

z wykonaniem /np. umowy, porozumienia/, danych osobowych osób 

związanych z/oznaczenie strony umowy/, w szczególności pracowników, pełnomocników, 

członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób 

niepodpisujących niniejszej umowy, /oznaczenie strony umowy/ zobowiązany jest  

w imieniu Centrum poinformować te osoby: 

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych 

Centrum; 

2) o tym, że Centrum jest administratorem ich danych osobowych oraz że 

przetwarza  

ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej; 

3) o tym, że jest źródłem, od którego Centrum pozyskał ich dane; 

4) o treści niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 


