Załącznik nr 2

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ
zawarta w Przemyślu, …………………... na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000
euro netto, stanowiącego załącznik do zarządzenia Dyrektora POSIR nr 17/2018 z dnia
19.06.2018,
pomiędzy:

1) Gminą Miejską Przemyśl, NIP 795-231-95-92 - Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, reprezentowanym przez Dyrektora – Gretę
Ostrowską oraz Izabelę Rewer – Głównego Księgowego, zwanym w dalszej części umowy
„Zleceniodawcą” oraz
2) ……………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy obsługę prawną w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich
spraw związanych z ochrona danych osobowych (RODO) Zleceniodawcy – zwane dalej
przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi – w tym prawnej w zakresie
ochrony danych osobowych w sprawach, w których zamawiający zwróci się o doradztwo prawne,
w szczególności;
- weryfikacja obowiązujących u zamawiającego procedur i regulaminów oraz umów – kompleksowej
polityki RODO pod względem obowiązujących przepisów i ich ewentualna modyfikacja oraz
sugerowanie wprowadzenia zmian;
- udzielanie porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom zamawiającego
- udzielanie pomocy w merytorycznej interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych
- opiniowanie przedstawionych dokumentów i pism w kontekście ochrony danych osobowych
- bieżąca analiza przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i informowanie zamawiającego
o istotnych zmianach w tym przedmiocie
- wdrażanie, nadzorowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Wszelkie opracowania, projekty regulaminów, umów i inne dokumenty, które Zleceniobiorca
wytworzy na potrzeby Zleceniodawcy w związku z realizacja niniejszej umowy – jeżeli będą miały
charakter dzieła w rozumienia Prawa autorskiego - staja się własnością Zleceniodawcy z chwila
ich przekazania i zapłaty wynagrodzenia, który może wytworzone dzieła modyfikować i przerabiać
bez ograniczeń.

§2
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1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Zleceniobiorcy na kwotę …………… zł
(………………………………… złotych) miesięcznie, zwiększoną o podatek od towarów i usług, który
na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 23 %
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest z dołu, w terminie 14- dni od wystawienia
faktury. Zleceniobiorca wystawiać będzie faktury na następujące dane:
Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92
Odbiorca: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37700 Przemyśl.
§3
1. Umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
§4
Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Kancelarię
do wystawiania faktur bez podpisu Zleceniodawcy.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
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