UMOWA
zawarta w dniu …….. r. w Chorzowie pomiędzy:
………………………..
NIP:.
reprezentowanym przez:
………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. J. Ziętka 7
41-501 Chorzów
Jednostka budżetowa Województwa Śląskiego
Regon: 240951360
reprezentowanym przez:
Pana Marka Mitrenga – Dyrektora ŚOZ
zwanym dalej Wykonawcą,
§ 1.
1.
Przedmiotem umowy jest promocja firmy ……………………. polegająca
na umieszczeniu tabliczki reklamowej na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie w pobliżu ekspozycji ……………. objętego patronatem/ adopcją.
2.
Umowa zostaje podpisana w zgodzie z Regulaminem Adopcji Zwierząt
obowiązującym w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.
§ 2.
1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie tabliczki wykonanej
zgodnie z zapisami widniejącymi w regulaminie, o którym mowa w § 1, pkt. 2.
2. Na tablicy powinna znaleźć się krótka informacja o Zamawiającym oraz jego logotyp;
treść tablicy winna być uzgodniona z Wykonawcą przed jej wydrukowaniem.
3. Ewentualne konserwacje i naprawy tabliczki oraz zmiany jej treści w trakcie trwania
umowy, będą dokonywane przez Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tabliczki reklamowej, o której mowa
w § 2 w miejscu widocznym i uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym.
2. W razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży tabliczki, o której mowa
w § 2, Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie dochodził względem Wykonawcy
z tego tytułu żadnych roszczeń.
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§ 4.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od ………. do dnia …………… roku.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w trybie natychmiastowym
w następujących przypadkach:
a/. nie wywiązywania się przez drugą Stronę ze swoich zobowiązań,
b/. narażenia na szkodę dobrego imienia drugiej Strony.
3. W pozostałych przypadkach Umowa może zostać wypowiedziana z 1-miesięcznym
okresem wypowiedzenia.
§ 5.
1. Za realizację usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, ustala się łączne
wynagrodzenie w wysokości ……… złotych netto (słownie: ……………………..).
2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane w miesięcznych ratach
w wysokości ………… netto (słownie: ……………) + należny podatek VAT - razem (12
rat), przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od
daty wystawienia faktury.
3. Kwota określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
4. Dla wzajemnych rozliczeń strony oświadczają, że:
• Zamawiający jest płatnikiem VAT o nr identyfikacji podatkowej
NIP:
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbioru.
• Wykonawca jest płatnikiem VAT o nr identyfikacji podatkowej
NIP: 954-277-00-64
Województwo Śląskie
Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. J. Ziętka 7
41-501 Chorzów
§ 6.
Strony zezwalają, na zasadzie wzajemności na wykorzystywanie swych nazw i logotypów
w celach promocyjnych, z zastrzeżeniem jednakże, iż Strony każdorazowo będą konsultować
sposób i zakres ich wykorzystywania.
§ 7.
Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności, poszanowania swoich interesów, udzielania
wszelkich niezbędnych informacji
i
przestrzegania
istniejących
zwyczajów.
§ 8.
Nadzorującymi wykonanie umowy są:
1.) ze strony Zamawiającego: ……………………………….
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2.) ze strony Wykonawcy: Anna Bała, tel.784 992 380, abala@slaskiezoo.pl
§ 9.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się
rozstrzygnąć na drodze polubownej, a jeśli to okaże się niemożliwe spory będą rozstrzygane
przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej izbie Gospodarczej.

§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§ 13.
W związku w przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi od 25 maja
2018 roku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Ogród
Zoologiczny przy ul. Promenada Gen. J. Ziętka 7 w Chorzowie. Szczegółowe informacje
o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 „RODO” zawiera załącznik
nr 1 do umowy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia……………..
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów.
Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl, lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zadań Śląskiego Ogrody
Zoologicznego to w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,
numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:
• zawierania i realizacji łączącej nas umowy,
• realizacji obowiązków Śląskiego Ogrodu Zoologicznego przewidzianych prawem, w tym
w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz
dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych
i procesów sądowych,
• uzasadnionego interesu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia monitoringu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób, zwierząt oraz mienia.
Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy
świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów
internetowych, monitoring wizyjny). Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa,
do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby
chronić dane osobowe. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy
przepisów prawa.
Śląski Ogród Zoologiczny zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa,
zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Śląski Ogród Zoologiczny, wyłącznie
przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz
przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie
przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu
ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie
z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia
skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
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Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania
od administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 usunięcia swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto,
 posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze
mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych
do momentu jej wycofania.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z ww. informacjami dotyczącymi udostępnionych
przeze mnie danych osobowych.
…………………………………..
czytelny podpis (imię i nazwisko)
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