
UMOWA
zawarta w dniu roku w Kielcach

pomiędzy:

Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 959 16 45 790 

reprezentowanym przez;

1. Pana Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego

2. Pana Tomasza Plebana - Wicestarostę Kieleckiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Anny Moskwy 

a

Gminną Biblioteką Publiczną w Samsonowie,
Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk, NIP 959 17 81 895 

reprezentowaną przez:

Panią Annę Kapciak - Dyrektor

Przedmiot zamówienia płatny z działu 750 rozdziału 75075 § 4300

§1

1. Przedmiotem umowy jest współpraca Powiatu Kieleckiego z Gminną Biblioteką Publiczną 

w Samsonowie przy druku książki pod tytułem „Zarys dziejów gospodarczo-społecznych wsi 

Tumlin do połowy XIX w.” autorstwa Krystyny Szalewskiej - Kardynał. Publikacja jest 

bogatym źródłem wiedzy na temat powiatu kieleckiego i regionu ujętej 

w różnych aspektach. Dzięki realizacji umowy Powiat Kielecki będzie mógł wykonać 

określone ustawami zadania publiczne w zakresie promocji powiatu.

2. Strony zgodnie postanawiają, że za zlecenie do druku i wydanie książki odpowiada Gminna 

Biblioteka Publiczna w Samsonowie.

3. Powiat Kielecki, zastrzega sobie, aby na okładce książki umieszczona została informacja 

o wsparciu finansowym Powiatu Kieleckiego wraz z jego herbem.
4. Strony ustalają, że książka nie jest przewidziana do sprzedaży detalicznej, a jej planowany 

nakład w wysokości około 200 egzemplarzy będzie proporcjonalnie rozdysponowany, w tym 

do bibliotek publicznych oraz szkolnych, uczestników konkursów wiedzy o regionie.



§2

1. Powiat zobowiązuje się do pokrycia częściowych kosztów dotyczących wydruku książki 

w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na podstawie faktury bądź 

rachunku, bezpośrednio wystawionego na Powiat.

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy druku książki będzie płatne przelewem po przedłożeniu 

faktur bądź rachunków w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury' 

VAT bądź rachunku.

3. Faktura/rachunek powinien być wystawiony według poniższych danych:

Nabywca:
Powiat Kielecki

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

NIP 959 164 57 90

Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

§3

1. Powiat Kielecki zastrzega sobie prawo do wykorzystywania fragmentów przedmiotu umowy 

na własne potrzeby, tj. na stronie internetowej pod adresem: , w mediach 

społecznościowych, w materiałach promocyjnych publikacjach prasowych i własnych 

produkcjach filmowych.

www.powiat.kielce.pl

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania 

Powiatowi egzemplarzy dofinansowanej publikacji w ilości 10 sztuk i dostarczenia ich do 

siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 .

§4

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie 

wymagane przepisami prawa autorskie oraz, że zakres posiadanych przez nią autorskich praw 

majątkowych jest wystarczający do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy oraz, że zawarcie 

niniejszej Umowy nie narusza praw osób trzecich.

2. W razie skierowania przeciwko Powiatowi Kieleckiemu przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez Powiat 

z fragmentów książki, w zakresie określonym przez niniejszą umowę, Powiat Kielecki



zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Gminna Bibliotekę Publiczną, która zobowiązuje się do 

przejęcia powyższych roszczeń.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks), pod rygorem 

nieważności.

§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej 

urnowy rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu Kieleckiego.

3. Umowę sporządzonom w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa dla Powiatu 

Kieleckiego, jeden dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

§7

Wykonawca 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). Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem), w. art. 13, Wykonawca 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 umowy;

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 Gminnej Bibliotece Publicznej prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych;

8) administrator nie zamierza przekazywać danych Gminnej Biblioteki Publicznej do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

9) Dane osobowe Gminnej Biblioteki Publicznej mogą zostać ujawnione jedynie organom 

upoważnionym do tego przepisami prawa;

10) w oparciu o dane osobowe Gminnej Biblioteki Publicznej administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

(badania upodobań, przyzwyczajeń);

11) dane podawane przez Gminną Bibliotekę Publiczną są dobrowolne, jednakże bez ich podania 

nie jest możliwa realizacja umowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA w SAMSONOWIE 
Samsonów 6, 26-050 Zaąnnńsk 

tel./fsx 41 30 03 412
NIP 959 17 81 895, REG. 292037057

DYREKTOR 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

w.Samsonowie 
uh

Anna Kapciak

Powiat Kielecki

SKARBNIK

Anna/Moskwa

8jiRAWBZeN0 POD WZGLĘDEM 
FORMALNO - PRAWNYM

Iwona Kolasa 
KL-K-875

Kielce, dn.


