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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy z załącznikami 

 

jednostka  pieczątka                                                źródło finansowania ........................................... 

 

 

Umowa zlecenie nr ………… 

Umowę zawarto w ………………………….. w dniu ...................................... pomiędzy  

Zleceniodawcą: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166,  NIP 525-000-74-25, REGON 000001784 

JednostkaSGGW...................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez:............................................................................................................................ 

 

a Zleceniobiorcą, imię: ......................................... nazwisko: …………….............................................. 

 

 zamieszkałym w (dokładny adres) .......................................................................................................... 

 

…………………………………………………telefon kontaktowy……………………………………. 

PESEL            
 

 
 

 

Nazwisko rodowe: ……………...……………………….  NFZ: ……………………………………….. 

 

Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia 

jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie”, współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych.  

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania następującej 

pracy: ............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Zleceniobiorca może/nie może* powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko po 

uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca jest 

odpowiedzialny za czynności swego zastępcy, jak za swoje własne czynności, a 

odpowiedzialność Zleceniobiorcy i jego zastępcy wobec Zleceniodawcy jest solidarna.  

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki, w zakresie wskazanym w niniejszej 

Umowie, zgodnie z obowiązującym prawem, z najwyższą starannością.    

4. Zlecenie nie będzie wykonywane pod kierownictwem Zleceniodawcy, jednakże Zleceniobiorca 

oświadcza, że zgadza się na poddanie się kontroli przez Zleceniodawcę w zakresie sposobu i 

oceny jakości realizowanego zlecenia. 

 

§ 2 
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1. Zlecenie będzie wykonywane w terminie od .................................... do ................................... 

w siedzibie Zleceniodawcy* / w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę* / w 

siedzibie Zleceniobiorcy* / w innym miejscu (wymienić)*: ………….................................... 

 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych 

i organizacyjnych do wykonania umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się 

i przestrzegania zasad BHP obowiązujących u Zleceniodawcy. 

§ 3 

1. Za wykonanie zlecenia, Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w wysokości ………....……zł, 

słownie: ………………………..………………………………………………..… (wynikające 

z wyliczenia:  liczby godzin ……….… oraz stawki za 1 godzinę w kwocie …....……....ale nie 

niższej niż minimalna stawka godzinowa wynikająca z Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, która podlega waloryzacji). 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia liczby przepracowanych godzin  

w danym miesiącu na druku rachunku. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o prawidłowo 

wystawiony rachunek, złożony w Dziale Płac i Stypendiów w Kwesturze, w terminie 

wynikającym z zarządzenia Rektora SGGW w sprawie zasad stosowania w SGGW umów 

cywilnoprawnych. 

 

§ 4 

1. Do przyjęcia wykonanej pracy Zleceniodawca upoważnia dr hab. 

......................................................................................................................................................  

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania Zleceniodawcy wszelkich informacji 

dotyczących przebiegu zlecenia, składania odpowiednich sprawozdań i wyjaśnień.  

3. W sprawach wnikających z niniejszego stosunku prawnego, Zleceniodawca ponosi 

odpowiedzialność wobec osób trzecich co do jakości i skutków przedmiotu umowy, w zakresie 

w jakim odpowiedzialności nie ponosi Zleceniobiorca. 

4. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zleceniodawcę  z 

powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę. W razie 

wykonywania zlecenia w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zleceniodawca może żądać 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 5 

Zleceniobiorca oświadcza, że (*skreślić niepotrzebne punkty i fragmenty zdań): 

1. Jest pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę lub mianowania (podać jednostkę SGGW) 

………………….................................................................................................................................  

 przebywającym / nie przebywającym* na urlopie bezpłatnym w terminie: 

…………………….. …………………………………………………………………………… 

 przebywającym / nie przebywającym* na urlopie wychowawczym w terminie: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 przebywającym / nie przebywającym* na urlopie macierzyńskim w terminie: 

……………………....................................................................................................................... 

2. Jest pracownikiem innego niż SGGW pracodawcy zatrudnionym na podstawie: stosunku pracy, 

mianowania, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 
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członkostwa spółdzielni zajmującej się produkcją rolną*, a wynagrodzenie miesięczne (brutto) z tych 

tytułów jest / nie jest* wyższe od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw pracy, jednocześnie wnioskuje / nie* wnioskuje o objęcie go dobrowolnym 

ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po połowie na koszt Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy).  

3. Jest studentem szkoły wyższej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej i ukończył / nie ukończył* 26 

lat. 

 

4. Jest  doktorantem. 

5. Jest  emerytem/rencistą* nr emerytury ………………… .……………………. 

6. Prowadzi/nie prowadzi* pozarolniczą działalność gospodarczą (przedmiotowo nie pokrywającą się  

z czynnościami tego zlecenia), z tytułu której opłacam składki od preferencyjnej podstawy 

wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, NIP……………………………… 

7. Prowadzi/nie prowadzi* pozarolniczą działalność gospodarczą (przedmiotowo nie pokrywającą się 

z czynnościami tego zlecenia) , z tytułu której opłacam standardowe składki - od podstawy wymiaru 

wynoszącej co najmniej 60% prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej, 

NIP…………………………… 

8. Jest/nie jest* rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. 

9. Jest osobą niepracującą. 

§ 6 

 

O wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji, Zleceniobiorca zobowiązuję się powiadomić 

płatnika na piśmie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia tych zmian przez okres trwania przedmiotowej 

umowy. W przypadku podania błędnych informacji, a także w razie nie przekazania informacji  

o zmianie danych, które mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję się zwrócić płatnikowi opłacone 

przez niego do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe) finansowane ze 

środków ubezpieczonego wraz z odsetkami od całego powstałego zadłużenia. 

 

§7 

Zleceniobiorca wnioskuje / nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 

(na koszt Zleceniobiorcy). Zleceniobiorca oświadcza, że złożone przez niego w §5 oświadczenie jest 

zgodne z prawdą i świadom jest odpowiedzialności finansowej i karnej z tytułu podania 

nieprawdziwych danych. 

 

§ 8 

Zleceniodawca jest zobowiązany / nie jest zobowiązany* do pokrycia kosztów podroży Zleceniobiorcy 

związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, stosując odpowiednio obowiązujące u Zleceniodawcy 

przepisy prawa oraz akty wewnętrzne dotyczące zwrotów kosztów podróży służbowej. 

 

§9 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

dotyczących Zleceniodawcy, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w 

czasie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności: informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych i handlowych Zleceniodawcy. 

§10 
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikające na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd cywilny 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

3. Rodzaj i sposób wykonywania prac nie powodują nawiązania stosunku pracy. 

 

§ 12 

Wynagrodzenie wynikające z rachunków złożonych do końca miesiąca zostanie wypłacone w 

następnym miesiącu: dla osób niebędących pracownikami SGGW 20 dnia miesiąca następnego, a dla 

pracowników SGGW w terminie wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w ........ egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca. 

 

 

Zleceniobiorca                       Zleceniodawca     Kontrasygnata 

    Kwestora 

 

 

 

………………………                  .....................................                    ............................................ 

 

 

 

Zamówienia Publiczne      Sprawdzono 

pod względem form.-rach. 

 

 

…………………………………………..    ………………………… 

 

 * niepotrzebne skreślić          

 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy, 

2. wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

3. wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z systemem ochrony i przetwarzania danych osobowych i 

bezpieczeństwa informacji oraz o zachowaniu tych danych w poufności, 

4. wzór rachunku, 

5. wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania wizerunku. 

6. klauzula informacyjna 
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„Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych 
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Załącznik nr 2. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nr [N/S/R]1 

Na podstawie art. 32 ust. 4 w zw. art. 29 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, RODO) Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie (SGGW), jako Administrator danych osobowych, niniejszym upoważnia: 

Tytuł, imię i nazwisko: ____________________________ 

 

Stanowisko: _____________________________________ 

 

Jednostka organizacyjna: ___________________________ 

do przetwarzania danych osobowych, administrowanych lub powierzonych do przetwarzania 

Administratorowi Danych Osobowych (SGGW), w postaci papierowej oraz w ramach nadanych 

dostępów do systemów informatycznych, zgodnie z zadaniami określonymi w zakresie 

obowiązków/umowie cywilnoprawnej/innej podstawie współpracy z SGGW* , wyłącznie w celach 

wynikających z zakresu obowiązków/umowy/innej podstawy współpracy z SGGW*. 

Polecam Pani/Panu* przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nadanym upoważnieniem. 

Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, wskazuję, że do Pani/Pana* obowiązków należy 

przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

regulacji wewnętrznych wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora Danych 

Osobowych (SGGW). 

Niniejsze upoważnienie jest udzielone na czas od dnia [……] r.2  i wygasa z chwilą jego cofnięcia lub  

ustania stosunku prawnego wiążącego upoważnionego z SGGW. 

W związku z realizacją obowiązków służbowych upoważnia się pracownika/współpracownika* do 

przetwarzania danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO3. 

TAK/NIE* 

Sporządzono dnia: [………………….] r. 

 

.................................................................... 

Podpis osoby nadającej upoważnienie 

                                                      
1 Kolejny numer upoważnienia (N), skrót jednostki (S), rok nadania upoważnienia (R). 
2 Należy wpisać pierwszy dzień obowiązywania umowy (albo innej podstawy współpracy) wiążącej SGGW 

z pracownikiem/współpracownikiem. 
3 Należy przez to rozumieć dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane 

biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności 

lub orientacji seksualnej tej osoby. 

* Niepotrzebne proszę skreślić 

 

 

Procedura zarządzania 

upoważnieniami do przetwarzania 

danych osobowych 
Załącznik nr 2 

Upoważnienie ogólne do przetwarzania danych 

osobowych 



 

„Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych 
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Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o zapoznaniu się z systemem ochrony i przetwarzania danych osobowych i 

bezpieczeństwa informacji oraz o zachowaniu tych danych w poufności 

Warszawa, dnia ……………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………….., 

oświadczam, że zapoznałam/łem się z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi wprowadzonymi i 

wdrożonymi do stosowania przez Administratora Danych Osobowych (SGGW), także w 

zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji, i zobowiązuję się do: 

 

1. zachowania w tajemnicy danych osobowych, jak również innych informacji 

chronionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i regulacji 

wewnętrznych SGGW oraz zachowania w tajemnicy sposobów ich zabezpieczania, 

także po ustaniu zatrudnienia (lub innego stosunku prawnego); 

2. niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych w 

związku z realizacją obowiązków służbowych w celach pozasłużbowych. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, 

może być uznane przez SGGW za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w 

rozumieniu postanowień Kodeksu Pracy, naruszenie obowiązków cywilnoprawnych lub 

naruszenie przepisów karnych w rozumieniu przepisów dotyczących informacji prawnie 

chronionych. 

  

 

 

.................................................................... 

Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

Procedura zarządzania 

upoważnieniami do przetwarzania 

danych osobowych 
Załącznik nr 3 

 Oświadczenie o zapoznaniu się z systemem ochrony 

i przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa 

informacji oraz o zachowaniu tych danych w poufności 
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Załącznik nr 4 do umowy –wzór rachunku 

……………………. , dnia ……………….. 

jednostka pieczątka 

 

ZLECENIOBIORCA                                                                                   źródło finansowania 

........................................... 

 

imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

PESEL 
 

 
                         

 

adres 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

dane rachunku 

bankowego 
                          

Urząd Skarbowy (odpowiedni dla miejsca zamieszkania) 

…………………………………………..……………….. 

RACHUNEK  do umowy zlecenia zawartej od dnia …………….….do dnia……………….… 

dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,  

za........................................................................................................................... ...................................................... 

Nr umowy zlecenia.........................,  liczba godz............* stawka.......... zł/godz., kwota ..................................... zł 

słownie złotych.............................................................................................................. ............................................. 

Oświadczam, że pracę wykonałem(am) osobiście i nie w ramach stosunku  pracy. 

Stwierdzam, że wszelkie dane, w tym poniższe oświadczenie podatkowo –ubezpieczeniowe, podałem(am) 

zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi 

znana. 

 

(podpis zleceniobiorcy)       

............................................................. 

___________________________________________________________________________ 

 

Potwierdzam, że prace zostały wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń, zatwierdzam wypłatę na wyżej wymienioną 

kwotę/ prace zostały wykonane w sposób wadliwy/sprzeczny* z umową zatwierdzam do wypłaty kwotę:* 

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

 

Data ......................                           ............................................................... Zleceniodawca / Dysponent środków 

 

 

Oświadczenie dla celów podatkowo - ubezpieczeniowych 

1. Jestem pracownikiem SGGW  tak/nie*  

 przebywam / nie przebywam* na urlopie 

bezpłatnym,  

 przebywam / nie przebywam* na urlopie 

wychowawczym,  

 przebywam / nie przebywam* na urlopie 

macierzyńskim, 

2. Jestem pracownikiem innej firmy i moje miesięczne 

wynagrodzenie brutto jest/nie jest wyższe od 

6. Prowadzę / nie prowadzę* pozarolniczą działalność 

gospodarczą, z tytułu, której opłacam standardowe 

składki (pełen ZUS). 

7. Jestem/nie jestem* rolnikiem ubezpieczonym  

w KRUS. 

8. Jestem osobą niepracującą. 

O wszelkich zmianach dotyczących podanych 

informacji zobowiązuję się powiadomić płatnika na 

piśmie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia tych zmian 

przez okres trwania przedmiotowej umowy. W 
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Zamówienia Publiczne    Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym     

 

 

(data i podpis)………………………………            (data i podpis) ............................................. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

  

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 

bieżącym. 

3. Jestem/nie jestem* studentem szkoły wyższej lub 

uczniem szkoły ponadpodstawowej, ukończyłem / nie 

ukończyłem* 26 lat. 

4. Jestem/ nie jestem* doktorantem. 

5. Jestem/nie jestem* emerytem/rencistą. 

przypadku podania błędnych informacji, a także w 

razie nie przekazania informacji o zmianie danych 

które mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję się 

zwrócić płatnikowi opłacone przez niego do ZUS-u 

składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, 

rentowe) finansowane ze środków ubezpieczonego oraz 

odsetki od całego powstałego zadłużenia. 

 

Podpis zleceniobiorcy ………………………………………  
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku 

 

___________, dn. __.__.2022 r. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę wskazać imię i nazwisko) 

____________________________________________ 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (np. wraz z możliwością jego 

opisania moim imieniem i nazwiskiem) przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego  

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej: SGGW lub 

Administrator),  

w następującym zakresie (proszę zaznaczyć odpowiednie pola poniżej): 

Fotografie TAK NIE 

Publikacja na stronie internetowej Administratora pod adresem 

https://www.sggw.edu.pl/ oraz  http://projekt-zpu.sggw.pl/  

☐ ☐ 

Publikacja w mediach społecznościowych Administratora pod adresem  

https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa 

https://www.instagram.com/sggwwwarszawie/ 

☐ ☐ 

Publikacja w materiałach ofertowych, reklamowych lub promocyjnych 

Administratora. 

 

☐ ☐ 

Publikacja w materiałach wewnętrznych Administratora (np. na tablicy 

ogłoszeń lub w intranecie). 

☐ ☐ 

Nagrania wideo TAK NIE 

Publikacja na stronie internetowej Administratora pod adresem 

https://www.sggw.edu.pl/ oraz  http://projekt-zpu.sggw.pl/ 

☐ ☐ 

Publikacja w mediach społecznościowych Administratora pod adresem  

https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa 

https://www.instagram.com/sggwwwarszawie/ 

☐ ☐ 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej 

pisemnej zgody na tę czynność, 

2) dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z treścią poniższego obowiązku 

informacyjnego. 

 

___________________________ 

(podpis osoby udzielającej zgody) 

 



 
Załącznik Nr  6. Do umowy zlecenia  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.Zleceniodawca, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, że 

będzie przetwarzać przekazane przez Zleceniobiorcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub 

pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania 

wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, a związanych z realizacją przedmiotowej 

Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy 

2. Zleceniobiorcaoświadcza, iż został poinformowany o tym, że: 

a) Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej również „Administratorem”; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw 

przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: 

iod@sggw.pl 

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy będą 

przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b) RODO- w celu realizacji warunków Umowy, art. 6 

ust.1 lit f) RODO- w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z 

Umowy lub obrony przed takimi roszczeniami, weryfikacji danych w publicznych rejestrach, 

kontaktowania się w sprawach związanych z wykonaniem Umowy jako prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 ust.1 lit. c ) RODO- w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

d) Odbiorcami państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej 

umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami na rzecz Administratora, a 

gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej; 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub 

dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu obrony przed takimi 

roszczeniami; 

f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; 

g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej 

Umowy. 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz 

nie będą poddawane profilowaniu. 

 


