Umowa zlecenia
zawarta w dniu …………………… w ……………………………………. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….,
pełna nazwa i adres Zleceniodawcy

zwaną(ym) dalej Zleceniodawcą,
a
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….,
imię i nazwisko oraz dokładny adres Zleceniobiorcy

zwaną(ym) dalej Zleceniobiorcą.
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy:
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….,
określenie czynności, które mają być wykonane w ramach umowy

2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w
okresie od …………………………. do ………………………………
2. Zleceniobiorca nie jest podporządkowany Zleceniodawcy.
§3
1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy jest ewidencja
godzin wykonywania umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Ewidencja wymieniona w ust. 1:





wypełniana jest przez Zleceniobiorcę a akceptowana przez Zleceniodawcę,
obejmuje okres miesiąca kalendarzowego,
wskazuje ilość godzin (z dokładnością do jednej minuty) przepracowanych każdego
dnia przez Zleceniobiorcę,
dostarczana jest Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę najpóźniej do godz. ………
ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy.

3. Dane zawarte w ww. ewidencji podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się
do informacji w niej wykazanych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia w
każdym przypadku, kiedy zażąda tego Zleceniodawca.
§4
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1. Za czynności wskazane w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł (słownie: ………..…………………………
…………………………………………………………………………………….………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest w terminie do ……………………...
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
nazwa banku: ……………… nr konta:….……………………………………………………
§5
1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą
Zleceniodawcy. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę
o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy.
2. W wypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy.
§6
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie
podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.
2. W razie naruszenia ust. 1, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w
wysokości ………………….. zł (słownie: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...).
§7
1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za 2-tygodniowym okresem
wypowiedzenia.
2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu, ponosi odpowiedzialność za
wynikłą z tego powodu szkodę.
§8
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych
wynikających z Kodeksu pracy.
§9
1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest ……………………….………..
………………………………………………………………………………………………...
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej
umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik
do niniejszej umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
……………………………..
(podpis Zleceniodawcy)

………………………………
(podpis Zleceniobiorcy)
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Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) –
dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
……………………………………………….. z siedzibą w ………………………..
przy ul. ……………………….………………………………………………………...
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się:



listownie na adres: ……………………………………………………
przez e-mail: …………………………………………………………….

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą
przetwarzane w następujących celach:
 związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO),
 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 czasu obowiązywania umowy,
 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny
czas,
 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane
na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby
marketingu bezpośredniego,
 przenoszenia swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

