
UMOWA ZLECENIA NR......... ...................................

JL „. . ,zawarta w dniu ....fY.........................................w Kielcach
pomiędzy

Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego,
Mariusza Ścianę - Członka Zarządu,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Anny Moskwy,
zwanym dalej Zleceniodawcą 
a
Alicją Trukszyn, zamieszkałą , PESEL:
legitymującą się dowodem osobistym nr : wydanym przez

, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Płatne Dział: 921, Rozdział: 92195, Paragraf: 4170.

§1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: udział w pracach komisji 
konkursowej powołanej do oceny występów artystycznych podczas eliminacji do XXI 
Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. 
Eliminacje odbędą się:
6 czerwca 2021r. w Ciekotach, gmina Masłów - Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom"
13 czerwca 2021 r. w Chmielniku - Chmielnickie Centrum Kultury, ul. Starobuska 10,
20 czerwca 2021 r. w Piekoszowie - Biblioteka Centrum Kultury, ul. Częstochowska 66, 
Eliminacje odbędą się w godzinach od 13.00 do 18.00.

§2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności 
do wykonania zlecenia.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania zlecenia z najwyższą starannością.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia niniejszej umowy osobom trzecim 
bez zgody Zleceniodawcy.

§ 3
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy na kwotę 600,00 zł brutto
(słownie brutto: sześćset złotych 00/100), płatne po wykonaniu umowy, na rachunek 
bankowy Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty
doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego 
zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Zleceniobiorcę zlecenia. 
Ewidencję ilości godzin Zleceniobiorca złoży wraz z rachunkiem Zleceniodawcy.

§4
Kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w §3 zostanie pomniejszona o sumę należnych składek 
lub innych płatności, do których odprowadzenia do właściwych organów zobowiązany 
jest Zleceniodawca.
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§5
W przypadku niewykonania zlecenia, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, 
Zleceniodawca ma prawo do stosownego pomniejszenia wynagrodzenia.

§6
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§7
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe 
dla siedziby Zleceniodawcy.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.

§9

Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Kielecki 
z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w celu wykonania umowy, której wykonawcą jest 
osoba, której dane dotyczą zgodnie z art.6 ust. 1 pkt. b zgodnie z art.13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.l)

2. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem j. w. art.13, Zleceniobiorca przyjmuje do 
wiadomości że:

1) administratorem danych osobowych jest Starosta Kielecki z siedzibą w Kielcach, 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, kontakt email: ;kancelaria@powiat.kielce.pl

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 
kontaktować w sprawie swoich danych osobowych pod adresem email: 

;iodo@powiat.kielce.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy oraz 
wystawienia rachunku za usługę;

4) dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz czas wymagany 
przez przepisy fiskalno-skarbowe - 5 lat;

5) każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym 
przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych;

6) każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

7) w związku z przetwarzaniem danych przysługuje Zleceniobiorcy prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;

8) administrator nie zamierza przekazywać danych Zleceniobiorcy do państwa trzeciego 
ani do organizacji międzynarodowych;
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9) dane osobowe Zleceniobiorcy mogą zostać ujawnione jedynie organom 
upoważnionym do tego przepisami prawa;

10) w oparciu o dane osobowe Zleceniobiorcy administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania 
upodobań, przyzwyczajeń);

11) dane podawane przez Zleceniobiorcę są dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest 
możliwa realizacja umowy.

§10
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.
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