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wzór 

UMOWA NR ………………………… 

 

 

Zawarta w dniu ……………………..w Warszawie pomiędzy: 

Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mory 8, 01-330 

Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000088963,  NIP: 525-00-08-761, REGON: 000020586, BDO: 114140, 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Administratorem Danych” 

a 

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

NIP……………………………REGON…………………………………KRS…………………………

reprezentowana przez: 

………………………………………………………………………… 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych w myśl 

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych 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) (Dz. U. U.E. L 119 4 maja 2016) zwanym 

dalej „Rozporządzeniem” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2018 poz. 1000), zwana dalej „Ustawą”. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami wiedzą i doświadczeniem i wykwalifikowanym co 

umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych umową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Niniejsza umowa stanowi umowę o powierzenie sprawowania funkcji Inspektora ochrony Danych 

Osobowych, zwanej dalej „IOD”, o której mowa w art. 37-39 Rozporządzenia i art. 8-11 Ustawy. 

4. Administrator danych oraz wykonawca oświadczają, ze znane są im obowiązki nałożone przez 

przepsy Rozporządzenia i Ustawy na podmiot sprawujący funkcję IOD. 

5. Dla realizacji Umowy Wykonawca wyznacza p…………………………, pracownika Wykonawcy, 

którego kandydatura została zaakceptowana przez Administratora Danych.Zastępstwo w czasie 

nieobecności IOD będzie pełnić p………………. 

6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy Administrator Danych dokonał zdłoszenia w trybie 

art. 37 Rozporządzenia i art. 10 Ustawy ……………………… na funkcję IOD 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy podwykonawcom, ani bez zgody 

Administratora Danych, dokonać zmiany osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał 

ubezpieczeczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych działności 

gospodarczej na kwotę min……………..zł. 

 

§ 2 

Zakres prac objętych umową 

Administrator zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przejęcie obowiązków IOD w zakresie 

wynikającym z treści art. 38 i 39 Rozporządzenia. 

Działania realizowane w trybie ciągłym: 
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- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 

dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz 

innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w 

tej sprawie, 

- monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania 

zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 

powiązane z tym audyty, 

- udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia 

-  współpraca z organem nadzorczym, 

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia oraz 

w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach, 

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez Instytut. 

Powyższe zadania Inspektor Ochrony Danych wypełnia z należytym uwzględnieniem ryzyka 

związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres kontekst i cele 

przetwarzania. 

 

§ 3 

Zobowiazania Wykonawcy 

Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z Umowy poprzez: 

1. Udzielanie konsultacji telefonicznych lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w ciągu 

tygodnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. 

2. Wizyty kontrolno - konsultacyjne 3 razy w miesiącu w terminie uzgodnionym z Administratorem 

Danych (dotyczy centrali Instytutu w Warszawie). 

3. Wizyty kontrolno - konsultacyjne 2 razy w roku w Warszawie na Siekierkach w terminach 

uzgodnionych z Administratorem Danych 

4. Wizyty kontrolno - konsultacyjne 2 razy w roku w oddziałach Instytutu umiejscowionych w Łodzi, 

Białymstoku, Boguchwale w terminach uzgodnionych z Administratorem Danych 

5. Wizyty kontrolno - konsultacyjne 1 raz w roku w oddziale Instytutu umiejscowionym Gdańsku 

oraz zakładach podległych centrali Instytutu tj., CUE w Łodzi, Pionie Użytkownika Energii w 

Radomiu w terminach uzgodnionych z Administratorem Danych 

6. W wyjątkowych przypadkach, na podstawie indywidualnego zlecenia, podejmowanie innych 

czynności poza godzinami określonymi w § 3 pkt. 1, 2 i 3. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonwacy 

1. Strony ustalają łaczne wynagrodzenie za przedmiot umowy za okres 12 miesięcy w 

wysokości………………zł. netto  plus podatek VAT ….%, tj…………….zł, co stanowi 

łącznie…………………zł brutto (słownie:……………………………..……) 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w formie comiesięcznych opłat za 

przedmiot umowy w kwocie…………..zł netto plus podatek VAT….% tj………….. zl co 

stanowi……………zl brutto (słownie: ……………………………………………..). 

3. Podana cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji. 

4. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

 

§ 5 

Rozliczenia 

1. Miesięczne rozliczenie pomiędzy Administratorem Danych a Wykonawcą, nastąpi na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez wykonawcę w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego faktura 

dotyczy. 

2. Zapłata za fakturę nastąpi nie później niż 14 dni od daty dostarczenia Administratorowi Danych 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Administrator Danych wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura 

będzie dostarczana pod adres e-mail: faktury@ien.com.pl 

mailto:faktury@ien.com.pl
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§ 6 

Nieterminowe płatności 

1. W przypadku powstania zaległości w płatnościach dłuższych niż 21 dni, Wykonawca może, po 

uprzednim powiadomieniu, zawiesić świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy, 

do czasu uragulowania przez Administratora Danych należnej płatności. 

2. W przypadku opóźnień w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od 

przeterminowanych płatności. 

 

§ 7 

Kary Umowne 

1. Administrator Danych może żądać zaplaty kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

ustalonego § 4 pkt.1, a także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmistowym, w przypadku gdy 

Wykonawca rażąco narusza warunki niniejszej Umowy, w szczególności gdy: 

1.1 nie przystąpił do realizacji umowy, 

1.2 zlożył fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę, bądź nie podał 

istotnych okoliczności, mających wpływ na zawarcie umowy. 

2. Zapłata kary lub jej potrącenie przez Administratora Danych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania pozostałych obowiązków umonych. 

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Administratora Danych, 

Administrator Danych zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

4. Administrator Danych zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy pow wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do jej zapłaty, na co 

wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 

Czas obowiązywania 

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 10 

                                                                 Postanowienia końcowe  

1. Instytut Energetyki Instytut Badawczy oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

2. W sprawach nieregulowanych ninieszą Umową maja zatosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez polski Sąd 

Powszechny  właściwy dla siedziby Administratora Danych. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Treść niniejszej umowy stanowi informację poufną. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania treści nieniejszej Umowy osobom trzecim bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

 

 

Administrator Danych        Wykonawca 


