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ZAMAWIAJĄCY tj. Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. 
Książąt Opolskich 27,45-005 Opole, ogłasza postępowanie dla zamówienia pn.: „ Świadczenie 
usług psychologicznych - Wsparcie rodzin biologicznych oraz zastępczych w powiecie 
opolskim ziemskim" w ramach realizacji Projektu pn.: ,J$liżej rodziny i dziecka - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -
II edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w związku z zaplanowaną realizacją zadania pn.: 
„Wsparcie rodzin biologicznych oraz zastępczych w powiecie opolskim ziemskim". W ramach 
zadania zakłada się utworzenie, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Opolu- Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny (PCWR). W PCWR osoby potrzebujące pomocy 
będą mogły uzyskać darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i 
terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. Oferta PCWR będzie skierowana do mieszkańców Powiatu 
Opolskiego ziemskiego. Szczególną opieką zostaną objęci rodzice biologiczni dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze. 

I . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie psychologa na podstawie umowy zlecenia, którego 
głównym zadaniem będzie udzielanie wsparcia specjalistycznego w Powiatowym Centrum 
Wsparcia Rodziny- 4 h/m-ąc. Do głównych zdań psychologa będzie należeć: 

1) udzielanie psychologicznego wsparcia w ramach indywidualnego poradnictwa 
mieszkańcom Powiatu Opolskiego ziemskiego, w szczególności rodzinom 
zastępczym i rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w 
ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny, 

2) przedmiotem pomocy psychologa w szczególności będzie praca nad budowaniem 
lub odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi i dziećmi oraz 
budowaniem autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia 
roli rodziny, uświadamianie potrzeb dzieci, edukację w zakresie rozwoju dziecka i 
możliwości spędzania wspólnie czasu wolnego z dziećmi, budowanie wizerunku 
zdecydowanego rodzica, który poprzez pewność siebie i konsekwencję w działaniu 
zapewni dziecku bezpieczeństwo itp 

Usługi psychologa będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa umowa, której wzór stanowi załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego. 

I I . WYMAGANIA W O B E C WYKONAWCY 
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I I I . SPOSÓB I TERMINY R E A L I Z A C J I 

Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego. Zamawiający zawiera z Wykonawca umowę na 24 m-ce tj. : od 
01.04.2019 r. do 31.03.2021 r. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny 
i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach wskazanych 
w ofercie i z podmiotem, do którego niniejsze Zapytanie ofertowe zostało skierowane oraz nie 
wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi 
roszczenia o zawarcie umowy. 

V. SPOSÓB I M I E J S C E ZŁOŻENIA O F E R T Y 
1. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

Wskazana w ofercie wycena winna być rzetelna i obejmować cały przedmiot 
zamówienia, opisany w pkt. I niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniej szym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Wykonawca powinien złożyć ofertę do dnia 19.03.2019r. godz. 15.30 

w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu 
(kopercie albo paczce): 

1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego: 
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 

2. oznakowanie oferty: 
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 5/ZP/2019/FE 
„ Świadczenie usług psychologicznych - Wsparcie rodzin biologicznych oraz 
zastępczych w powiecie opolskim ziemskim" w ramach realizacji Projektu pn.: 
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach 
Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

- posługują się językiem polskim w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa; 

- posiadają wykształcenie wyższe magisterskie- kierunek psychologia lub uzyskali za granicą 
wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej; 

- posiadają min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa; 

- ukończyli kurs z zakresu psychoterapii; 

- posiadają pełną zdolność do czynności prawych; 

- stan zdrowia pozwala na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia; 

- posiadają prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 200lr. o 
zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U . z 2001 r., Nr 73, poz. 
763 ze zm.); 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I I Wykonawca 
przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy 
oraz załączyć dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia i posiadane doświadczenie 
w postaci: 

-dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia lub równoważnego 
dokumentu uzyskanego za granicą, 

-zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu psychoterapii, 

-dokumentu potwierdzającego min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa, 
w szczególności kopie umów o pracę, zakresy obowiązków, umowy cywilnoprawne, 
referencje, listy polecające, 

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopie dokumentów, 
kopie te muszą być potwierdzone za „zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków 
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą - formularzem ofertowym dokumentów oraz oświadczeń 
zawartych w ofercie - formularzu ofertowym. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. I I 
powyżej zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone. 
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S s Ł TOPOLSKIE 
V I . K L A U Z U L A INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO SKIEROWANA DO 

WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O U D Z I E L E N I E NINIEJSZEGO 
ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający 
informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole jest Pan Krzysztof 
Aleksanderek, kontakt: krzysztofalex@o2.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr referencyjny 
nadany przez Zamawiającego: 3/ZP/2019/FE prowadzonym w trybie Rozeznania 
rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pn. zamówienia: „ 
Świadczenie usług psychologicznych - Wsparcie rodzin biologicznych oraz 
zastępczych w powiecie opolskim ziemskim" w ramach realizacji Projektu pn.: 
,JSliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Osi priorytetowej VIII 
- Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem określającym zasady udzielania zamówień w ramach 
realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę 
o dofinansowanie Projektu; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową 
o dofinansowanie, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po 
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny 
złożonej oferty w sprawie niniejszego zamówienia; 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych1; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
wart. 18 ust. 2 RODO 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik Nr 1 
pieczątka Wykonawcy 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
5/ZP/2019/EF 

Zamawiający: 
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y 

1. W związku z zamówieniem pn.: „ Świadczenie usług psychologicznych - Wsparcie rodzin 
biologicznych oraz zastępczych w powiecie opolskim ziemskim" w ramach realizacji 
Projektu pn.: ,Jiliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" składam ofertę o 
następującej treści: 
Oferuję wykonanie zamówienia za łączne wynagrodzenie (cenę) brutto 

zł. 
Wynagrodzenie brutto (cena), o którym mowa w pkt. 1 wynika z iloczynu kwoty za 
świadczenie 1 godziny zegarowej usług psychologicznych, tj zł brutto 
i łącznej, zaplanowanej do realizacji liczby godzin świadczenia usług, tj. 96 godzin. 

2. Dane wykonawcy 

DANE OSOBOWE 
Imię i Nazwisko 

Data urodzenia 

Numer telefonu* 

e-mail* 

A D R E S ZAMIESZKANIA 

miejscowość 

gmina 

powiat 

kod pocztowy 
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ulica 

ADRES DO KORESPONDECJI - podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

miejscowość 

gmina 

powiat 

kod pocztowy 

ulica 

WYKSZTAŁCENIE (nazwa szkoły, dokładna data zakończenia nauki: dzień-
miesiąc-rok, zawód, specjalność, stopień zawodowy, tytuł zawodowy, tytuł 
naukowy) 

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE (ukończone kursy) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (nazwa zakładu, pracy, okres zatrudnienia, 
zajmowane stanowisko) 

* dane fakultatywne, pozwalające na skuteczny kontakt Zamawiającego z Wykonawcą 

Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych. 

miejscowość data podpis 

Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 
wykonywania zawodu psychologa. 

miejscowość data 
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Oświadczam, że zgodnie z posiadaną wiedzą, mój stan zdrowia zezwala na wykonywanie usług 
psychologicznych. 

Oświadczam, że posiadam prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 
2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U . z 2001 r., Nr 
73, poz. 763 ze zm.). 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w złożonych przez mnie dokumentach, w tym danych fakultatywnych w postaci numeru 
telefonu, adresu e-mail oraz zamieszczonego w dokumentach (np. dyplom potwierdzający 
wykształcenie, kwalifikacje) zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia, co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie, 
w tym ułatwienie komunikacji z Zamawiającym. 

miejscowość data podpis 

Jednocześnie oświadczam, że Administrator danych wypełnił wobec mnie obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1, 2 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) (Dz.U. U E L 
z 2016 r. Nr 119, s.l) - dalej RODO. 

miejscowość data podpis 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się do 
stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nim określonych. 

4. Oświadczam, że Wzór Umowy (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) został przeze 
mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia 
umowy na określonych w nich warunkach, w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o wyborze mojej oferty od Zamawiającego. 

miejscowość data podpis 

miejscowość data podpis 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO 2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.3 

Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego są : 

(należy wymienić nazwy wszystkich załączników) 

data sporządzenia oferty podpis i pieczątka Wykonawcy 

2 rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
3 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Projekt Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II 
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna 

•p° Opolskie dla Rodziny 



t Fundusze A U n i a E u r o p e j s k a mSSSny I OPOLSKIE Europejski Fundusz Społeany 

Załącznik 2 

„UMOWA nr / /2019" 

Zawarta w dniu w Opolu pomiędzy Powiatem Opolskim - Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45 - 005 Opole, reprezentowanym przez Dyrektora Panią 
Iwonę Rejnhardt, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwanym dalej 
„Zamawiającym" 

a 

Panem/ Panią zamieszkałym/ą 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. 

„Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - I I edycja" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V I I I 
Integracja Społeczna. 

2. Realizacja niniejszej Umowy będzie odpowiadać zapisom zawartym w: 
a. Zapytaniu ofertowym z dnia wraz z załącznikami, w tym z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, będący jej integralna częścią; 
b. Ofercie Wykonawcy - formularzu ofertowym z dnia ...., stanowiącym Załącznik nr 

2 do Umowy, będący jej integralną częścią. 
3. Wykonawca nie może bez wiedzy i zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie 

świadczenia usług będących przedmiotem Umowy. 
4. Wykonawca wykonywać będzie usługi w formie i czasie niezbędnym do realizacji tych 

usług. 
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami i 

kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje 
się wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
prawa, standardów i reguł wykonywania usług objętych niniejszą Umową, a także zasad 
etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 

6. Inne umowy zawarte przez Wykonawcę nie mogą ograniczać dostępności i jakości 
świadczonych na podstawie niniejszej Umowy usług. W przypadku powstania w tym 
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zakresie jakichkolwiek niezgodności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
usunięcia tej niezgodności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianach 
dotyczących uprawnień zawodowych oraz o wszczęciu postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po zaistnieniu jednej z opisanych powyżej 
okoliczności. 

1. Wymiar godzinowy świadczenia usług psychologicznych - 4hJ m-ąc, czas trwania umowy 
24 m-ce, łącznie w okresie obowiązywania umowy 96 godzin zegarowych. 

2. Usługa będzie świadczona w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 
3. Zakres usług: 

1) udzielanie psychologicznego wsparcia w ramach indywidualnego poradnictwa 
mieszkańcom Powiatu Opolskiego ziemskiego, w szczególności rodzinom 
zastępczym i rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w 
ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny, 

2) przedmiotem pomocy psychologa szczególności będzie praca nad budowaniem lub 
odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi i dziećmi oraz budowaniem 
autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia roli rodziny, 
uświadamianie potrzeb dzieci, edukację w zakresie rozwoju dziecka i możliwości 
spędzania wspólnie czasu wolnego z dziećmi, budowanie wizerunku 
zdecydowanego rodzica, który poprzez pewność siebie i konsekwencję w działaniu 
zapewni dziecku bezpieczeństwo itp 

4. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 
1) realizowanie usługi w sposób staranny i terminowy, 
2) pozostawanie w dyspozycji w ustalonych z Zamawiającym dniach i godzinach 

w siedzibie Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny, 
3) ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy, rejestrowanie wykonanej pracy, 
4) przygotowywanie sprawozdań z wykonywanej usługi po zakończeniu każdego 

miesiąca z informacją o zakresie wykonanych w danym miesiącu usług, 
5) przedstawianie dokumentów rozliczeniowych: faktury VAT/rachunku, 

niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi w danym miesiącu, 
6) utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie 

o wszystkich zaistniałych w związku z realizacją usług problemach, 
7) zamieszczanie na wszelkich dokumentach dotyczących realizowanej usługi 

informacji, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach 
E F R R , EFS oraz FS na lata 2014 -2020, 

§ 2 
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8) przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji niniejszej Umowy, 
przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących 
dokumentów, 

9) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 
5. Zakres oraz warunki powierzenia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych 

określa odrębna umowa z Wykonawcą o powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania uczestników o Projekcie pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - I I edycja" współfinansowanego z 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V I I I 
Integracja Społeczna. 

7. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę na 24 m-ce tj. : od 01.04.2019r. do 
31.03.2021r. 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości nie większej niż zł brutto (słownie złotych: 
/100), V A T 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za świadczenie 
1 godziny zegarowej usług psychologicznych, tj zł brutto i łącznej, zaplanowanej do 
realizacji w okresie obowiązywania umowy liczby godzin świadczenia usług, tj. 96 godzin. 

3. Strony ustalają, iż wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia pokrywa jednocześnie koszty 
dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkie inne koszty 
Wykonawcy i że z tytułu realizowanych usług Wykonawca nie obciąży Zamawiającego 
innymi kosztami. 

4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5 poniżej, będzie 
płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT/rachunku, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze/rachunku. 

5. Strony ustalają, iż faktury VAT/rachunki, o których mowa w ust.4 będą wystawiane raz w 
miesiącu po wykonaniu zaplanowanych do realizacji w danym miesiącu usług, zgodnie z 
kwotą za świadczenie 1 godziny zegarowej usług psychologicznych. Zamawiający będzie 
dokonywał zapłaty za faktyczną ilość godzin zrealizowanych w danym miesiącu. 

6. Podstawę do każdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty 
wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na 
podstawie miesięcznego sprawozdania, ewidencji wykonanych godzin pracy i rejestru 
wykonanej pracy dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
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7. Strony określają następujący sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia usług 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy: 
a. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w formie 

pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, miesięcznej informacji 
zawierającej ewidencję liczby godzin świadczenia usług za każdy miesiąc 
kalendarzowy obowiązywania niniejszej Umowy. W ewidencji wykazuje się 
liczbę godzin zegarowych, (trwających 60 minut każda) świadczenia usług, z 
przypisaniem godzin do konkretnych dni, rozumianych jako daty kalendarzowe, 
w których usługa była wykonywana. Ewidencję Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu po zakończeniu świadczenia usługi, w miesiącu, którego 
dotyczy informacja; złożenie informacji, poprzedza wypłatę wynagrodzenia i 
stanowi warunek jego wypłaty. 

8. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu rachunku/faktury V A T jest: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez 
Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 4 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z Wykonawcą 

w przypadku rażącego lub co najmniej 3-krotnego naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy przez Wykonawcę. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach: 

a) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 Umowy. 

b) istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.l Umowy za każde 
naruszenie. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna, o której mowa w ust.l lit. a) i b) może 
zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany 
pisemnie i na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 
naliczoną na zasadach określonych w ust. 1 lit. a). 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

Projekt Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II 
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna 

•Q° Opolskie dla Rodziny 



s PrSSgSiy | OPOLSKIE Europejski fundusz Społeczny 

§ 6 
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się ze strony 

Zamawiającego: Aleksandrę Stelmaszak, tel. 774420512 e-mail: 
a.stelmaszak@pcpropole.pl 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z 
chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie. 

4. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących zmian 
umowy: 

a) zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy ze względów organizacyjnych, których 
nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy oraz w związku z przyczynami leżącymi 
po stronie Zamawiającego lecz przez Zamawiającego niezawinionymi, 
b) zmianę terminu wykonania Umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie 
Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i 
wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania, 
c) zmiany odnoszące się do zakresu usług, co może być podyktowane względami 
merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności potrzebą odbiorców pomocy, 

d) zmiany dotyczące średniej liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu, co 
może być podyktowane względami merytorycznymi lub organizacyjnymi, w 
szczególności potrzebą odbiorców pomocy, które to zmiany nie wpłyną na ogólną 
liczbę usług zaplanowanych do realizacji w ramach niniejszej Umowy, 

e) zmiany wynikające z okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy bez 
dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
na etapie zawierania Umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy także w 
przypadkach, gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach, którego realizowana jest 
Umowa, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń 
Instytucji Zarządzającej lub/i wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
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rozbieżności lub/i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony. 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za konsekwencje 

udzielanych przez niego usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody będące następstwem świadczenia usług albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania ww. świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U . z 2011 r. Nr 293, poz. 1729) oraz przedłożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej 
w dniu podpisania umowy. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, 
przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, nie będzie to 
miało wpływu na ważność pozostałych zapisów Umowy. W takim przypadku Strony 
sformułują postanowienie zastępcze, którego cel gospodarczy będzie równoważny lub 
zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

4. Zamawiający, z uwagi na realizację niniejszej Umowy, w oparciu o udzielone 
dofinansowanie, ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych 
z realizowaną Umową. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, 
jeden dla Zamawiającego. 

Wykonawca Zamawiający 

§ 8 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w Opolu dnia 
pomiędzy: Powiatem Opolskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt 
Opolskich 27, 45 - 005 Opole, 

reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Iwonę REJNHARDT, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, 
zwanym dalej „Administratorem" 
a 

(nazwa podmiotu, osobie, któremu powierzono przetwarzanie danych) 

zwanym dalej „Przetwarzającym", 

zwanymi dalej łącznie „Stronami", a każde z osobna „Stroną". 

Biorąc pod uwagę, że: 
1. Strony są związane umową zawartą dnia 9 maja 2018 r. dotyczącą realizacji zadań 
psychologa (określanej dalej jako umowa); 
2. W celu realizacji umowy Administrator powierzył Przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych; 
3. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (określanej dalej jako Umowa), 
4. Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych 
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. U E L z 2 0 1 6 r . Nr 119, str. 1 ) - d a l e j RODO. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Administratora przetwarzania danych 
osobowych przekazywanych Przetwarzającemu w zakresie dotyczącym realizacji umowy 
zawartej dnia 
2. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest realizacja przedmiotu umowy zawartej 
pomiędzy Stronami. 

(nazwa Administratora Danych) 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 
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3. Zakres powierzonych danych osobowych do przetwarzania określa załącznik Nr 1 do 
Umowy. 
4. Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane, określa załącznik Nr 1 do Umowy. 
5. Przetwarzający jest uprawniony do wykonywania, w zakresie niezbędnym do realizacji 
celu określonego w ust. 2 powyżej, wszelkich niezbędnych operacji na danych osobowych, w 
tym w szczególności do zbierania, utrwalania, przechowywania oraz opracowywania danych 
osobowych. 
6. Wykorzystanie przez Przetwarzającego danych osobowych powierzonych przez 
Administratora w celach innych niż określone Umową wymaga każdorazowej zmiany Umowy. 

§ 2 
OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do dostosowania standardów przetwarzania powierzonych 
mu przez Administratora danych osobowych do wymagań RODO oraz wydanych na jego 
podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
2. Przetwarzający zobowiązuje się do: 

1) przetwarzania powierzonych mu przez Administratora danych osobowych zgodnie 
z obowiązującym prawem, w szczególności prawem unijnym i prawem polskim w zakresie 
ochrony danych osobowych; 
2) przetwarzania powierzonych mu przez Administratora danych osobowych zgodnie z 
Umową; 
3) przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych wyłącznie w 
zakresie i celu przewidzianym w Umowie powierzenia oraz przepisach obowiązującego 
prawa; 
4) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora, za które uznaje się również postanowienia Umowy; 
5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych, jeśli nie podlegają 
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi do zachowania danych w tajemnicy, 
zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy; 
6) współpracy z Administratorem przez cały okres trwania Umowy, która w szczególności 
polega na tym, iż Przetwarzający poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
będzie wspomagał Administratora w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
rozdziale III oraz obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 

3. Przetwarzający podejmie wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych oraz teleinformatycznych, 
przy uwzględnieniu celu, zakresu i charakteru przetwarzanych danych osobowych oraz ryzyka 
naruszenia praw i wolności osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, w tym między 
innymi w stosownym przypadku zapewni: 

1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 
2) zdolość do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania; 
3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 
w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
4) regularne testowanie, mierzenie oraz ocenianie skuteczności środków technicznych i 
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organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 
4. Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail, 
zawiadomić Administratora o: 

1) każdym incydencie naruszenia bezpieczeństwa powierzonych przez Administratora 
danych osobowych, w szczególności o każdym nieupoważnionym dostępie do danych 
osobowych, ujawnieniu danych osobowych oraz naruszeniu zabezpieczeń systemu 
informatycznego, w którym Przetwarzający dokonuje przetwarzania danych osobowych 
Administratora; 

2) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych, w tym udostępnienia właściwemu 
organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów 
prawa; 
3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, lub każdej 
innej osoby lub podmiotu, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba 
że zostanie do tego upoważniony przez Administratora lub jest zobowiązany do odpowiedzi 
lub do udostępnienia danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przetwarzający, na pisemny wniosek Administratora, jest zobowiązany do niezwłocznego 
udzielenia odpowiedzi na pytanie Administratora dotyczące kwestii związanych z 
przetwarzaniem powierzonych przez Administratora danych osobowych, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora na piśmie lub 
poprzez wiadomość e-mail. 

1. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po 
uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. 
2. Przetwarzający zostanie zawiadomiony o terminie i zakresie kontroli, o której mowa w ust. 
1 powyżej, na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail co najmniej 7 dni przed jej 
przeprowadzeniem. 
3. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do 
pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji 
związanej z przetwarzaniem danych Osobowych. Administrator jest uprawniony do żądania od 
Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych 
osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania. 
4. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie 
wykonywanych przez niego zadań. 
5. Przetwarzający: 

a ) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności 
działania z przepisami RODO, 

b) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów 
lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. 
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ZASADY PODPOWIERZANIA DANYCH 
Przetwarzający nie jest uprawniony do podpowierzania podmiotom trzecim danych 
osobowych powierzonych przez Administratora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za każde wykorzystanie danych osobowych 
powierzonych mu przez Administratora niezgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. W tym zakresie staje się samodzielnym administratorem danych osobowych. 
2. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z 
niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub 
gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa 
3. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy lub obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych powierzonych mu przez 
Administratora, na skutek czego Administrator zostanie ukarany karą grzywny lub 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Administratora równowartości kar, roszczeń osób trzecich, a także wszelkich kosztów 
postępowania sądowego i pozasądowego, będących wynikiem ww. naruszenia. 

1. Umowa jest zawarta pomiędzy Stronami na okres nie dłuższy niż do czasu trwania umowy. 
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga 
Strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, 
oraz domagać się naprawienia szkody poniesionej na skutek naruszenia. 
3. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone przez Administratora w sposób 
niezgodny z Umową lub z obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy, 
Przetwarzający, w zależności od decyzji Administratora, jest zobowiązany do usunięcia lub 
zwrotu wszelkich powierzonych mu przez Administratora danych osobowych oraz usunięcia 
wszelkich ich istniejących kopii, którymi dysponuje, chyba że przepisy prawa nakazują mu 
dalsze przechowywanie tych danych osobowych. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu 
terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. 

Umowy. 

§ 5 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO 

§ 6 
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 7 
USUNIĘCIE LUB ZWROT POWIERZONYCH DANYCH 
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§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie sporu sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Administratora. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie właściwe w 
tym zakresie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz prawa Unii 
Europejskiej. 
3. Zmiany Umowy, jej rozwiązanie i wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

Administrator Przetwarzający 
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Załącznik Nr 1 do umowa 

powierzenia przetwarzania 

danych osobowych 

Zakres powierzonych danych osobowych do przetwarzania: 
dane zwykłe: 
- imię nazwisko, 
- adres, P E S E L , 
- numer telefonu, 
- forma pieczy zastępczej, 
dane szczególnych kategorii: 
- orzeczenie o niepełnosprawności, 
- forma pieczy zastępczej. 
Przetwarzanie danych dotyczących kategorii osób: 
- dane rodzin zastępczych, 
- dane dzieci do lat 13 
- dane dzieci powyżej 13 lat 
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Załącznik Nr 1 do umowa 
^^^"^owlerzenfa^rzetwarearna 

danych osobowych 

Zakres powierzonych danych osobowych do przetwarzania: 
dane zwykłe: 
- imię nazwisko, 
- adres, P E S E L , 
- numer telefonu, 
- forma pieczy zastępczej, 
dane szczególnych kategorii: 
- orzeczenie o niepełnosprawności, 
- forma pieczy zastępczej. 
Przetwarzanie danych dotyczących kategorii osób: 
- dane rodzin zastępczych, 
- dane dzieci do lat 13 
- dane dzieci powyżej 13 lat 
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