
1 

 

UMOWA ZLECENIE 

zawarta w dniu 01.08.2022r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w 
Kielcach z siedzibą przy: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, reprezentowanym przez: 
 
Mirosławem Gębskim – Starostą Kieleckim, 
Mariuszem Ścianą – Członka Zarządu, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy  
zwanym dalej Zleceniodawcą  
a 
Grzegorzem Starosta prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: STUDIO EGO Grzegorz 
Starosta,  Gęsice 65,  26-025 Łagów, NIP 657-274-53-65 zwaną dalej Zleceniobiorcą. 
Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym     
w Kielcach z dnia 20.01.2021 r. Płatne Dział: 750, Rozdział: 75075, Paragraf: 4300. 
 
§ 1  
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: utworów muzycznych podczas  
imprezy plenerowej – „Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Górno” w dniu 28 sierpnia 2022 r.                  
w msc. Górno. Koncert odbędzie się na Stadionie Sportowym GKS Góral Górno – „Mała Kadzielnia”                        
w Górnie w wymiarze jednej godziny ( od 17.45 do 18.45 ). 
§ 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. 
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłat tantiem autorskich ZAiKS. 
§3 
Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy na kwotę 2.500,00 zł brutto (dwa tysiące 
pięćset 00/100 złotych) płatne po wykonaniu umowy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 69 1050 
1416 1000 0097 5523 1819 w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo 
wystawionej faktury. 
§4 

1. W wypadku niewykonania, nienależytego wykonania zlecenia określonego w § 1 lub odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności Zleceniobiorca zapłaci na 
rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia. 

2. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wypadku odstąpienia lub niewykonania umowy w terminie 7 
dni od dnia ustalonego wykonania zlecenia określonego w § 1 przelewem bez wezwania na rachunek 
bankowy Zleceniodawcy o numerze: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004. 

3. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wypadku nienależytego wykonania umowy w terminie                 
7 dni od dnia otrzymania informacji zleceniodawcy o nienależytym wykonaniu umowy przelewem 
bez wezwania na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004. 

4. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zleceniodawca może dochodzić 
naprawienia szkody w zakresie przenoszącym karę umowną. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia. 
§5 
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 
§ 6  
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla 
siedziby Zleceniodawcy. 
§7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 8  
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych 
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osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu 
wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z 
realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), Administrator informuje: 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach,                      
z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego. 

2. W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
(IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny. 

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby 
Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem                                
i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem                     
i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych z 
wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych 
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa. 

8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego 
zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi                      
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do 
Administratora.  

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane 
osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. 
§9 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, 
dwa dla Zleceniodawcy. 
ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 

 
Starosta 
Mirosław Gębski 
 
Członek Zarządu  
Mariusz Ściana 
 


