UMOWA nr ……………….
zawarta w dniu …................... w Mrągowie pomiędzy
Zleceniodawcą :
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………
(Nazwa, adres, nr KRS, Nr NIP, Regon,( osoba fizyczna: imię, nazwisko i adres zamieszkania, telefon kontaktowy )

reprezentowanym przez ….....................................................................................................,
a
Zleceniobiorcą: Mrągowskim Centrum Kultury z siedzibą w Mrągowie (11-700 Mrągowo, ul. Warszawska
26), NIP: 742-14-04-690, REGON 510662396,
reprezentowanym przez …………………………………………………….…………………………,
o następującej treści:
§1
1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest dzierżawcą słupów ogłoszeniowych usytuowanych w Mrągowie,
2. Zleceniodawca przekazuje / przekaże do dnia …………………....
…..….. sztuk plakatów i zleca
Zleceniobiorcy ich rozklejenie zgodnie ze zleceniem z dn. ………… - załącznik nr 1 niniejszej umowy.
§2
1. Zleceniodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę przekazanych materiałów
do rozklejenia w szczególności naruszających dobra i godność osobistą a także prawa autorskie i pokrewne
osób trzecich
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za plakaty zerwane, zniszczone lub zaklejone przez osoby
trzecie przy czym na zlecenie Zleceniodawcy i po dostarczeniu dodatkowych plakatów może je rozkleić
na wynajętej powierzchni.
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzenia plakatów wynikające z niekorzystnych warunków
pogodowych oraz za ich jakość, to jest gdy gramatura w przypadku papieru offsetowego jest niższa od 80
g/m² oraz wyższa od 120 g/ m² oraz w przypadku papieru kredowego jest niższa od 115 g/m² oraz wyższa od
150 g/m².
4. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy o ile uzna, że przekazane materiały są obelżywe
lub naruszają dobra i godność osób trzecich.
§3
1. Opłatę za zlecenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy ustala się w wysokości …................zł
netto, słownie ………………………………………...........................................................................................
plus 23% podatek VAT, tj. ……………………….. zł brutto.
2. Płatność przyjmowana jest z góry w kasie Mrągowskiego Centrum Kultury lub na konto BS w Węgorzewie
O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001.
3. Za zleconą usługę, po wcześniejszym uzgodnieniu, Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT.
§4
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w granicach i zakresie bezpośrednio
związanych z realizacją niniejszej umowy i udostępnianie danych osobowych na żądanie Policji.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi informacja o ochronie danych osobowych – załącznik nr 2.
§5
Ewentualne reklamacje Zleceniodawcy winny być składane na piśmie również droga mailową na adres
administracja@mck.mragowo.pl, najpóźniej w trzecim dniu ekspozycji. Reklamacja rozpoznana będzie po
wizji lokalnej z udziałem stron niniejszej umowy.
§6
Spory wynikłe na tle umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
§7
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Załącznik nr 2

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)
zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.
W celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są
przetwarzane przez Mrągowskie Centrum Kultury., poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Administratorem danych osobowych jest Mrągowskie Centrum Kultury z siedzibą w Mrągowie przy ul. Warszawska 26,
11-700 Mrągowo, NIP 742-14-04-690 REGON 510662396.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: iodo@mck.mragowo.pl
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:

realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Mrągowskim centrum Kultury. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)
oraz f) RODO;

marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny
do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez
Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:



zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów
prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.

