
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY 

 
 

 

 

zawarta w dniu ............................ w Warszawie, pomiędzy: 

 

Krajowym Instytutem Mediów z siedzibą w Warszawie (02-587), ul. Wiktorska 63, 

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz 

numerze REGON: 387857893, reprezentowanym przez: 

 

……………………………….. - Dyrektora Krajowego Instytutu Mediów  

 

zwanym w treści Umowy Zamawiającym,  

a 

................................... z siedzibą w ................................. adres .............................................................. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy ......................., ................Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem .................,wpisany/ą do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez.....................................pod numerem.................., NIP: …………......................., 

REGON...............; wysokość kapitału zakładowego: …………….... wpłacony/nie wpłacony 
w pełnej wysokości, reprezentowany/ą przez:  

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

zwaną w treści Umowy Wykonawcą,  

 

o niżej wskazanej treści: 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) zostaje zawarta w ramach udzielenia zamówienia 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na podstawie art.2 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 

1710 ze zm.) o następującej treści: 

 

§  

PRZEDMIOT UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi medyczne z zakresu 

medycyny pracy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią złożonej oferty. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący jej 

integralną część. 

 

§  

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, 

że umowa wygaśnie przed upływem tego terminu, jeżeli wartość zamówienia osiągnie 

kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę ………. zł 

brutto (słownie zł:………………….). 

2. W przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wygaśnięcie umowy, 

zgodnie z ust. 1, okaże się, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia 
nie zabezpiecza wykonania Umowy na kolejny pełny miesiąc, Umowa rozwiązuje się na 

koniec miesiąca poprzedzającego wygaśnięcie umowy zgodnie z ust. 1. 

 

 



§  

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Usługi medyczne w ramach niniejszej Umowy, świadczone będą Medycyna pracy 

w placówkach medycznych Wykonawcy oraz w placówkach partnerskich Wykonawcy 

wymienionych w „Wykazie placówek medycznych” będącym Załącznikiem nr 2 do 

Umowy i stanowiącym jej integralną część, 

§  

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z USŁUG MEDYCZNYCH 

1. Uprawnionymi do korzystania z usług medycznych w zakresie Pakietu Medycyny Pracy 

są: 

a) osoby będące Pracownikami Zamawiającego, zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę, w tym dyrektorzy komórek organizacyjnych, kadra zarządzająca, 

b) kandydaci do pracy skierowani przez Zamawiającego na badania wstępne. 

Po zatrudnieniu kandydata na umowę o pracę zwiększa się stan zatrudnienia 

w Krajowym Instytucie Mediów będący podstawą naliczenia opłaty 

za Medycynę Pracy. Jeżeli kandydat do pracy po wykonaniu badań wstępnych nie 

zostanie zatrudniony na umowę o pracę w Krajowym Instytucie Mediów w ciągu 90 

dni od dnia wykonania badań, to Zamawiający pokryje koszty ww. badań w 

wysokości nie wyższej niż 500 zł brutto (w zależności od rodzaju przeprowadzonych 

badań, w związku z danym stanowiskiem pracy), w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Medycyna Pracy – Zamawiający po podpisaniu umowy, na minimum trzy dni przed datą 

rozpoczęcia obowiązywania umowy, przekaże Wykonawcy listę osób uprawionych do 

otrzymywania świadczeń na podstawie niniejszej umowy z podaniem: imienia i nazwiska 

pracownika, numeru PESEL, daty urodzenia, płci, adresu zamieszkania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego comiesięcznego aktualizowania listy osób 

uprawnionych i przekazywania aktualizacji zgodnie z zapisami: 

1) Medycyna Pracy–– do 25. dnia roboczego danego miesiąca za poprzedni miesiąc 

świadczenia usług objętych niniejszą Umową, z tym, że Zamawiający uprawniony jest 

dokonać ponownej aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego miesiąca. 

4. Aktualizacje (wpisania, wykreślenia) listy osób uprawnionych do korzystania z usług 

medycznych przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczyć będą 

wyłącznie w zakresie Medycyny Pracy – pracowników, z którymi została zawarta umowa 
o pracę, 

5. Zaktualizowana lista, o której mowa w ust. 4 będzie przekazywana Wykonawcy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania zmian najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych od przekazania Wykonawcy aktualnej listy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

7. Osoby upoważnione do kontaktu w ramach niniejszej Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu w ramach niniejszej 

Umowy jest …………..………. tel. ………….., faks …………, e-mail: ………………………… 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00; w zakresie danych osobowych 

…………………………..tel. …………………. e-mail: ……………………. od poniedziałku do 

piątku w godz. 9:00-16:00. 

2) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest ………………… tel. ………………….., 

faks ………………………., e-mail: ……………………………………..  

8. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do przekazywania aktualizacji, 
o których mowa w ust. 4 będą: …………………………..…… tel. kontaktowy: …………….. 

lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

9. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do odbioru aktualizacji listy oraz 

wprowadzania zmian w posiadanej już liście osób uprawnionych do korzystania z usług 

medycznych będzie ………………… tel. kontaktowy: ……………….. lub inna osoba 

wskazana przez Wykonawcę. 

10. Zmiany osób, o których mowa w ust. 8, ust. 9 i ust. 10 dokonywane będą poprzez 

zawiadomienie drugiej strony Umowy w formie pisemnej i nie stanowią zmiany Umowy. 

 



 

§  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. z 2019, poz. 866) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia i 

odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania na wymaganą sumę gwarancyjną. Suma ta musi wynosić co 

najmniej 1.000.000 PLN (słownie zł: JEDEN milion) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich wymaganych ubezpieczeń łącznie.  

2. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że 

Wykonawca posiada ważne w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia: 

a)  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 poz. 866), 

b)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, w tym 

w zakresie szkód wyrządzonych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

a także posiadania mienia, z sumą gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 

1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (możliwość 

ustanowienia polisy nadwyżkowej ponad ubezpieczenie obowiązkowe przy 

łącznym spełnianiu warunku wysokości sumy gwarancyjnej) stanowi Załącznik nr 3 

do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w mocy wskazane powyżej ubezpieczenia przez 

cały okres związania Umową. 

4. W przypadku ekspiracji ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy 

zamówienie, Wykonawca na 14 dni przed końcem obowiązywania ochrony 

ubezpieczeniowej zobowiązany będzie do przedłożenia polisy na kolejny okres 
w zakresie nie gorszym niż dotychczasowa polisa.  

5. Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

§ 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają miesięczną cenę jednostkową za wykonanie usług medycznych z zakresu 

Pakietu Medycyny pracy  w wysokości …….. PLN brutto (słownie zł: ……………) za osobę. 

2. Oferta cenowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy i jest jej integralną częścią.  

3. Obliczone według cen, o których mowa w ust. 1wynagrodzenie Wykonawcy płatne 

będzie miesięcznie, po upływie każdego miesiąca w terminach i na zasadach 

określonych w następnych ustępach. 

4. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie może 

przekroczyć kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj.  ……………………  zł brutto w okresie trwania umowy. 

5. Podstawą określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 3 jest liczba osób zgłoszonych spośród osób uprawnionych do korzystania z 

usług medycznych, oraz cena za pakiet 

medycyny pracy – opłata ryczałtowa obliczona jako iloczyn ceny jednostkowej 

brutto za 1 osobę, za 1 miesiąc i liczby pracowników według stanu zatrudnienia w 

Krajowym Instytucie Mediów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystawienie 

faktury, 

6. Liczba osób uprawnionych do korzystania z usług medycznych będzie aktualizowana co 

miesiąc. 

7. Aktualizacje stanowiące podstawę zmiany kwoty miesięcznego wynagrodzenia będą 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego na adres o którym mowa w ust 12 

poniżej 



8. Płatności będą dokonywane miesięcznie z dołu na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę. 

9. Płatności, o których mowa w ust. 3, dokonywane będą w ciągu 14 dni kalendarzowych 

od daty doręczenia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze, znajdujący 

się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej.1  

10. W przypadku opóźnienia w płatnościach, o których mowa ust. 3 Wykonawca 

uprawniony jest do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

11. Faktury VAT będą dostarczane do Krajowego Instytutu Mediów w terminie do 7 dni od 

zakończenia okresu rozliczeniowego.  

12. Zamawiający, na mocy art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (e- faktura). 

Faktury elektroniczne przekazywane będą Zamawiającemu na adres poczty 

elektronicznej: ……………………………………  z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 

16. 

13. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę ze sposobu przekazywania faktur, o którym 

mowa w ust. 17, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur, zgodnie z art. 

106m ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) przesyłać faktury w wersji nieedytowalnej (preferowany format: .pdf), 

3) wysyłać faktury z adresu poczty elektronicznej: …………………………………………………..  

Zmiana adresu podanego w pkt 2) wymaga powiadomienia Zamawiającego, nie później 

niż na 7 dni kalendarzowych przed wysłaniem faktury VAT. Dla skuteczności wystarczające 

jest przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej: 

……………………………………………. 

14. Niepowiadomienie Zamawiającego o zmianie przez Wykonawcę adresu poczty 

elektronicznej uprawnia Zamawiającego do cofnięcia, wyrażonej akceptacji 

stosowania faktur elektronicznych, o których mowa powyżej. Skuteczność cofnięcia 

akceptacji wymaga jego przekazania na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: 

………………………Wycofanie akceptacji staje się skuteczne z chwilą otrzymania 

wiadomości przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt 

otrzymania wiadomości o cofnięciu akceptacji. W przypadku braku potwierdzenia przez 

Wykonawcę faktu otrzymania wiadomości o wycofaniu akceptacji, staje się ono 

skuteczne w dniu jego przesłania na adres poczty elektronicznej podany 
w zdaniu drugim – dowód z transmisji danych. 

15. Nadawca zobowiązuje się również do odbierania ustrukturyzowanych faktur złożonych 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 

2191 ze zm.). 

16. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 

1) Zamawiający: PL5213916470 

2) Wykonawca:  _______________________ 

17. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT 

zobowiązuje się w tym czasie do wystawiania faktur w wartościach netto. 

18. Zamawiający, zgodnie ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 118 

ze zm.), oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

 

 

 
 



 

 

§ 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW/PODWYKONAWCY 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie / z udziałem 

podwykonawców, których wykaz stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Podwykonawcom zostanie przekazana do wykonania następująca część przedmiotu 

umowy…………………………….., a zakres przedmiotowy wykonywać będą następujący 

podwykonawcy………………….  

3. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, 

Wykonawca, za działania lub zaniechania podwykonawców, ponosi odpowiedzialność 

jak za działania lub zaniechania własne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji 

o podwykonawcach, jeżeli nie wskazał ich w ofercie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych (tj. dni od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 

dnia zawarcia Umowy. 

5. Wykonawcy, przysługuje prawo do rezygnacji z podwykonawców, zmiany 

podwykonawcy, jeżeli wskaże Zamawiającemu zakres przedmiotowy jaki będzie 

wykonywany przez podwykonawców oraz poda informacje nt. nazw (firm) oraz danych 

kontaktowych tych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany podwykonawców lub rezygnacji 

z podwykonawców za uprzednią zgodą Zamawiającego, 

 

 
§  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,01% wartości Umowy, , jeśli z winy Wykonawcy dojdzie do rażącego 

naruszenia standardów dostępności do lekarzy określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Przez pojęcie „rażące naruszenie standardów” Zamawiający rozumie, że co najmniej 5 

pracowników lub kandydatów na pracowników w ciągu miesiąca poinformuje go 

pisemnie o ich nieprzestrzeganiu, a Zamawiający potwierdzi ten fakt,  

2) w wysokości 0,05% wartości Umowy, , jeśli Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych nie 

udzieli wyjaśnień do zgłaszanych zastrzeżeń,  

3) w wysokości 0,01% wartości Umowy, w przypadku niewykonania albo nienależytego 

wykonania umowy z winy Wykonawcy za każdy przypadek.. 

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wysokość otrzymanych kar 

umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

miesięcznego należnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. O nałożeniu kary umownej Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych w trakcie trwania umowy nie przekroczy 20% 

wartości Umowy. 

 

§  

DANE OSOBOWE 

1. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonana Umowy w następującym 

zakresie: dane osobowe Stron lub ich reprezentantów oraz osób do kontaktu. Żadna ze Stron 

nie będzie przetwarzać danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  

w innym celu niż realizacja Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, 

o których mowa w ust. 1 powyżej.  



3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych 

zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

4. W celu realizacji usług medycznych z zakresu medycyny pracy Zamawiający udostępnia 

Wykonawcy dane osobowe pracowników skierowanych na badania medycyny pracy 

w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 

ust. 1 lit. H,  tj. realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 czerwca 

2020 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Zakres danych pracowników 

udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy w związku ze świadczeniem usług 

medycyny pracy obejmuje następujące dane osobowe: 

1)…………………………….. 

2)…………………………….. 

3)…………………………….. 

5. Z chwilą udostępnienia danych, o których mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca stanie się 

odrębnym administratorem tych danych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 

4 powyżej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami 

RODO. 

 

§ 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku:  

1) utraty przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę uprawnień koniecznych do 

świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, 

2) udzielania usług przez osoby nieuprawnione, nie posiadające wymaganych 

kwalifikacji, 

3) udzielania usług w pomieszczeniach nieodpowiadających obowiązującym 

przepisom, 

4) udzielania usług bez wymaganego sprzętu i aparatury medycznej lub z użyciem 

sprzętu i aparatury medycznej nieodpowiadającej obowiązującym przepisom oraz 

nie posiadających aktualnych przeglądów technicznych i elektroenergetycznych 

wykonanych przez uprawnione serwisy, 

5) niedotrzymania warunków określonych w Umowie dotyczących ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej – posiadania wymaganej polisy, 

6) nastąpiło zawieszenie działalności firmy Wykonawcy, 

7) wydany został nakaz zajęcia majątku firmy Wykonawcy, 

8) jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy, przerwał jej wykonywanie i nie 

wznowił jej pomimo pisma Zamawiającego, a powstała w tych przypadkach zwłoka 

była dłuższa niż 15 dni roboczych. 

 

§  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wynikać przy wykonaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

w drodze polubownej, a w ostateczności zostaną poddane do rozstrzygnięcia sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 



 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wykaz placówek medycznych Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy lub innego dokumentu 

                           potwierdzającego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej 

Załącznik nr 4 – Formularz oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 6 – Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 

Załącznik nr 7 – Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego 

danych osobowych zawartych w Umowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE  

 

 

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.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, 

informujmy, że:  

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą w 

Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 

0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail 

na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 

powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego 

iod@kim.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

1) zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO), 

2) w celu realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego  podmiotu,  na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest  konieczność  

przetwarzania  danych  niezbędnych  do  zawarcia  i  realizacji  umów  z kontrahentami 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych,  hostingu, IT, 

obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana 

danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu: 

1) wykonania Umowy – do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia; 

2) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia 

roszczeń; 

mailto:iod@kim.gov.pl


3) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek 

przechowywania dokumentów księgowych). 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują 

następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 

przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia 

Umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością 

zawarcia Umowy. 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


