
 U M O W A nr 02/04/2022 

Zawarta w dniu …........................................ pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem
Miejskim  Krakowskim  z  siedzibą  przy  ul.  Lenartowicza  14,  31-138  Kraków  zwanym  dalej
Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

1.Panią Renatę Klorygę – Wiceprezes Zarządu, 
2.Panią Joannę Gabańską – Skarbnik Zarządu, 

a  …………………………………………………………………………………………..  adres:
…………………………………………………………………………………………………  NIP:
……………………………….… zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
 

1.Panią/Pana ……………………………………………………………… 
w sprawie  organizacji  turnusu kształtująco-usprawniającego  w Domu Wczasów Dziecięcych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Góral”, znajdującym się w miejscowości Rajcza 34-370, przy ul.
Polnej 2c, pow. żywiecki. 

§1 

Zleceniodawca  zleca,  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  zorganizowanie  pobytu  na  turnusie
kształtująco-usprawniającym  dla  ….... uczestników w obiekcie  Domu  Wczasów Dziecięcych
TPD „Góral” w Rajczy w terminie: …............................................................................................ 

§2 

Koszt  pobytu  jednego  uczestnika  w  Domu  Wczasów Dziecięcych  TPD w Rajczy przy liczbie
wynoszącej  ….....  uczestników wynosi  …......... zł  za turnus  trwający …......................................
…............................................................. (słownie: …...................................................................). 

§3 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1.  zapewnienia  noclegów  w  budynku  Domu  Wczasów  Dziecięcych  w  pokojach  2,3,4  i  5
osobowych, 
2. zapewnienia całodziennego wyżywienia - 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek lub drugie
śniadanie,) 

nieodpłatnego: 
3. zapewnienia dostępu do sprzętu audio-video, sieci internetowej wi-fi, 
4.  zapewnienia  dostępu do sprzętu sportowego (w tym:  rowerów, hulajnóg,  kasków, stołów do
tenisa, piłek, gier stolikowych itp.), 
5. udostępnienia sprzętu i pomieszczeń do dyskotek, 
6. pomocy w zorganizowaniu grilla i pieczenia kiełbasek, 
7.  zapewnienia  opieki  pielęgniarskiej,  zabezpieczenia  środków  transportowych  w  nagłych
przypadkach /zachorowania lub inne losowe wydarzenia/, 
8.wyposażenia uczestników w suchy prowiant na wycieczki oraz przy wyjeździe do domu,

§4 

1. nie obciążania  Zleceniodawcy  kosztami za pobyt kadry i opieki pracującej na turnusie,  przy
czym przyjmuje się 1 osobę na 9 podopiecznych, 
2. rozpoczęcia turnusu obiadem uczestników, a zakończenia śniadaniem,
 



§5 

Zleceniodawca zobowiązuje się do : 
1. naboru uczestników - dzieci i młodzieży; 
2.  w  przypadku  dzieci  i  młodzieży  będących  obywatelami  Ukrainy,  naboru  uczestników
posiadających numer PESEL i zapisanych do polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz przekazania zleceniobiorcy listy uczestników z numerem pesel wraz z umową RODO; 
3.  zatrudnienia  kadry  pedagogicznej  (1  osoby opieki  posługującej  się  językiem ukraińskim na
9 podopiecznych)  zgodnej  z  wymogami rozporządzenia o wypoczynku dzieci  i  młodzieży oraz
zgłoszeniem organizacji wypoczynku właściwemu Kuratorium Oświaty, 
4. pokrycia należności na podstawie uzgodnionej kalkulacji kosztów zgodnie z §2 umowy, 
5. dokonania wpłaty za turnus: 

A) zadatku w wysokości …....................,....... zł (słownie: ….......................... ,....../100), w terminie:
w momencie rezerwacji. 
B) oraz pozostałej  kwoty z wyszczególnieniem faktycznie wykorzystanych  miejsc na dwa dni
przed rozpoczęciem turnusu (czyli do dnia …..........................................................), 

6. w przypadku mniejszej niż planowana w §1, ilości uczestników, co najmniej na 21 dni przed
rozpoczęciem turnusu, porozumienia w tej kwestii ze Zleceniobiorcą. 
7.  w  przypadku  niespełnienia  wymagań  co  do  uczestników  określonych  w  §5,  punkcie  2
(w przypadku dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy: braku numeru PESEL i braku zapisu
do polskiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej) – zleceniodawca zobowiązuje się do
zapłaty „komercyjnej” stawki za pobyt tj. ….............,...... zł (słownie: …................................... zł
…....../100)  od  uczestnika  za  osobodobę  (…..............,..... zł  za  cały  turnus  od  uczestnika,
słownie: …............................................................ zł …...../100). 
8. dokonania wpłaty na konto wskazane przez Zleceniobiorcę tj. 45 1090 2053 0000 0001 4738
7121 (Santander), 
9. poinformowania o planowanym przyjeździe grupy do Domu Wczasów Dziecięcych TPD „Góral”
godzina przyjazdu. 

§6 

Zleceniodawca może bezkosztowo odstąpić od umowy (umowne prawo odstąpienia), jeśli wskutek
okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 realizacja usługi będącej przedmiotem
umowy  będzie  dla  Zleceniodawcy  pozbawiona  celu  społeczno-gospodarczego  ze  względu  na
niebezpieczeństwo  narażenia  zdrowia  lub  życia  osób  korzystających  z  usług.  Oświadczenie
o  odstąpieniu  od  umowy  Zleceniodawca  powinien  zgłosić  Zleceniobiorcy  w  formie  pisemnej
najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. Zleceniodawca wskutek odstąpienia od umowy jest
zwolniony od pokrycia kosztów związanych z zadatkiem i realizacją umowy. Wskutek odstąpienia
od  umowy z  powodu  ww  przesłanki  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  wpłaconego
zadatku przez Zleceniodawcę do wysokości faktycznie przekazanej kwoty Zleceniobiorcy. Zwrot
zostanie  dokonany  na  konto  ………………………………………………………..……,  bez
naliczania odsetek w terminie do 7 dni od decyzji odstąpienia od umowy.
 

§7 

Właściciel  ośrodka  oświadcza,  ze  użytkowany  przez  niego  obiekt  spełnia  wszystkie  wymogi
dotyczące  bezpieczeństwa  ochrony  przeciwpożarowej,  warunków  higieniczno-sanitarnych  oraz
ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i ochrony środowiska oraz przedstawi Organizatorowi wypoczynku w terminie do 30 dni



od  rozpoczęcia  turnusu  niezbędne  dokumenty  określone  w  aktualnie  obowiązującym
Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  dotyczącym wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży
w celu zgłoszenia przez Organizatora wypoczynku do Kuratorium. 

§8 

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy należy uzgodnić na piśmie w formie aneksu, za
zgodą obu stron. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 



Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia …........................................... pomiędzy: 
(zwana dalej „Umową”) 

Oddziałem  Miejskim Krakowskim  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  (KRS  0000188923),  31-138
Kraków, ul. Lenartowicza 14 
zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” reprezentowany przez: 

1. Panią Renatę Klorygę – Dyrektor Zarządu, 
2.Panią Joannę Gabańską – Skarbnik Zarządu

 
oraz________________________________________________________________________ 

__________________________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera) 
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” 
reprezentowany przez: 
___________________________________________________________________________ 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1.  Administrator  danych  powierza  Podmiotowi  przetwarzającemu,  w  trybie  art.  28  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwanego  w  dalszej  części
„Rozporządzeniem”)  dane  osobowe  do  przetwarzania  (tj.  ich  pobierania,  wykorzystywania  w
koniecznym zakresie,  archiwizowania,  usuwania)  na  zasadach i  w celu  określonym w niniejszej
Umowie. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać (tj. pobierać, wykorzystywać w koniecznym
zakresie,  archiwizować,  usuwać)  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,
Rozporządzeniem  oraz  z  innymi  przepisami  prawa powszechnie  obowiązującego,  które  chronią
prawa osób, których dane dotyczą. 
3.  Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  iż  stosuje  środki  bezpieczeństwa  spełniające  wymogi
Rozporządzenia. 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał (tj. pobierał, wykorzystywał w koniecznym zakresie,
archiwizował,  usuwał)  powierzone na podstawie umowy dane zwykłe  dzieci  wyjeżdżających na
turnusy kształtująco-usprawniające do Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Rajczy, dane ich rodziców/opiekunów prawnych oraz konieczne dla bezpiecznego pobytu
dzieci oraz na wypadek pogorszenie się stanu ich zdrowia dane w postaci: 

- imię (imiona) i nazwisko dziecka, 
- rok urodzenia dziecka, 
- imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, 
- numer pesel dziecka, 

– adres zamieszkania dziecka, 
– adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych,
– -  numery  telefonu rodziców lub  numery  telefonu  osoby  wskazanej  przez  pełnoletniego

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku, 
- informacje o szczególnych potrzebach edukacyjnych dziecka, 
-  istotne  dane  o  stanie  zdrowia  dziecka,  rozwoju  psychofizycznym  i  stosowanej  diecie  oraz
o obowiązkowych szczepieniach ochronnych wraz z podaniem roku lub przedstawieniem książeczki



zdrowia z aktualnym wpisem szczepień. 
oraz dane osobowe opiekunów dzieci  przebywających z nim na turnusie (imię i  nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania). 
2.  Powierzone  przez  Administratora  danych  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji wyjazdu dzieci. 

§3 
Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa  odpowiadający  ryzyku  związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
2.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych. 
3.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych
osobowych  wszystkim  osobom,  które  będą  przetwarzały  powierzone  dane  w  celu  realizacji
niniejszej umowy. 
4.  Podmiot  przetwarzający zobowiązuje się  zapewnić  zachowanie  w tajemnicy,  (o  której  mowa
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania  danych  osobowych  w  celu  realizacji  niniejszej  umowy,  zarówno  w  trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
5.  Podmiot  przetwarzający  po  zakończeniu  świadczenia  usług  związanych  z  przetwarzaniem
archiwizuje w/w dane przez okres 5 lat, a następnie usuwa je. 
6.  W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin. 

§4 
Prawo kontroli 

1.  Administrator danych zgodnie z art.  28 ust.  3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,  czy
środki  zastosowane  przez  Podmiot  przetwarzający  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 
2.  Administrator  danych  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 14 dniowym jego uprzedzeniem. 
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

§5 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania  podwykonawcom  jedynie  w  celu  wykonania  umowy  po  uzyskaniu  uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych. 
2.  Przekazanie  powierzonych  danych  do  państwa  trzeciego może  nastąpić  jedynie  na  pisemne
polecenie Administratora danych chyba,  że  obowiązek  taki  nakłada na Podmiot  przetwarzający



prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot  przetwarzający informuje Administratora
danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na ważny interes publiczny. 
3.  Podwykonawca,  o  którym  mowa  w  §3  ust.  2  Umowy  winien  spełniać  te  same  gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 
4.  Podmiot  przetwarzający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Administratora  za  nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1.  Podmiot  przetwarzający  jest  odpowiedzialny  za  udostępnienie  lub  wykorzystanie  danych
osobowych  niezgodnie  z  treścią  umowy,  a  w  szczególności  za  udostępnienie  powierzonych  do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
2.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Administratora
danych  o  jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Podmiot  przetwarzający  danych  osobowych  określonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach  dotyczących  przetwarzania  w  Podmiocie
przetwarzającym  tych  danych  osobowych,  w  szczególności  prowadzonych  przez  inspektorów
upoważnionych przez UODO. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych. 

§7 
Czas obowiązywania umowy 

1.  Niniejsza  umowa  obowiązuje  przez  czas  trwania  umowy  głównej  oraz  okres  archiwizacji
określony w § 3 pkt. 5 
2.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  z  zachowaniem  7  dniowego  okresu
wypowiedzenia.

§8 
Rozwiązanie umowy 

1.  Administrator  danych  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  gdy
Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c)  powierzył  przetwarzanie  danych  osobowych  innemu  podmiotowi  bez  zgody  Administratora
danych. 

§9 
Zasady zachowania poufności 

1.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody



Administratora  danych  w innym celu  niż  wykonanie  Umowy,  chyba że  konieczność  ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  będą  miały  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz
Rozporządzenia. 
3.  Sądem  właściwym  dla  rozpatrzenia  sporów  wynikających  z  niniejszej  umowy  będzie  sąd
właściwy dla Podmiotu przetwarzającego. 

_______________________ ____________________ 
   Administrator danych    Podmiot przetwarzający 


