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Załącznik nr 2 do regulaminu naboru uczestników programu  „LWOWRO”  
 

UMOWA 

zawarta we Wrocławiu w dniu …………. 2020 r. pomiędzy: 
samorządową instytucją kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław (zwaną dalej „SKW”), 

z siedzibą we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji 

Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, NIP: 8992736581, 

REGON: 021907583,  

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Maja – Dyrektora Generalnego,  

przy kontrasygnacie Moniki Kozłowskiej – Głównej Księgowej. 

zwanej dalej ,,SKW”, 

a 

……………………………………………………………………………,  

zwanym dalej „Uczestnikiem”. 

 

§ 1 

Umowa niniejsza określa wzajemne zobowiązania Stron w zakresie udziału w projekcie LWOWRO 

(zwanym dalej ,,Projektem”) Uczestnika wyłonionego w drodze naboru przeprowadzonego przez SKW. 

 

§ 2 

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Uczestnik zobowiązuje się do udziału w czterech 

spotkaniach w ramach Projektu zorganizowanych przez SKW w Polsce i Ukrainie (zwanych dalej 

„Spotkanie”) w 2020 r. 

2. Szczegółowe terminy Spotkań zostanie określany przez SKW oraz przekazany do wiadomości 

Uczestnika z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. SKW zastrzega sobie prawo zmiany 

terminu i miejsca przeprowadzenia Spotkania. 

3. W przypadku, gdy wystąpią okoliczności, uniemożliwiające Uczestnikowi uczestnictwo w Spotkaniu, 

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie SKW w terminie minimum siedmiu dni 

przed rozpoczęciem Spotkania. W sytuacji zaniechania tego obowiązku Uczestnik zobowiązuje się 

do zwrotu na rzecz SKW równowartości 30% całkowitych kosztów poniesionych przez SKW w 

związku z udziałem Uczestnika w Projekcie, tj. łącznych kosztów wskazanych w § 3.  

4. Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez SKW wizerunku Uczestnika 

utrwalonego podczas Spotkania wyłącznie do celów promocyjnych Projektu „LWOWRO”. 

Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie w publikacjach promocyjnych jego 

wypowiedzi (jako cytatów opatrzonych imieniem i nazwiskiem Uczestnika) sformułowanych w 

trakcie Spotkania. 
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§ 3 

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy SKW zobowiązuje się do: 

a) pokrycia kosztów przejazdu Uczestnika ze Lwowa do Wrocławia, jak również kosztów 

przejazdu z Wrocławia do Lwowa do łącznej kwoty 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) 

w obie strony, 

b) zapewnienia zakwaterowania podczas Spotkania, 

c) wsparcia finansowego w postaci kieszonkowego w wysokości 20 euro na osobę za każdy 

dzień pobytu na Spotkaniu. 

2. Strony postanawiają, iż pokrycie kosztów wskazanych w ust. 1 będzie dokonywane m.in. poprzez 

zakwaterowanie Uczestnika w w/w miejscach, przy czym wyboru miejsca zakwaterowania 

Uczestnika dokonuje SKW. 

3. SKW nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z pobytem Uczestnika w miejscu 

przeprowadzania Spotkania. 

4. Pokrycie przez SKW kosztów o których mowa w § 3 ust 1-2 następuje tylko i wyłącznie na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) SKW informuje Uczestnika, iż: 

1) Zamawiający będzie Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej umowie i w 
toku jej wykonania, które przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jego 
zlecenie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umowy i na czas ich obowiązywania, a po jej 
rozwiązaniu lub zakończeniu, wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego 
obciążającego SKW, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania 
działalności prowadzonej przez SKW lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu SKW, 
jakim jest w szczególności  ustalanie i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b-f RODO), albo 
też na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt 
a) RODO lub w odniesieniu do danych o szczególnym charakterze - art. 9 ust. 2 pkt a RODO) na 
czas i w zakresie, w jakim jej udzielono, 

2) Dane będą przetwarzane w siedzibie Administratora danych we Wrocławiu (50-067), przy ul. 
Świdnickiej 8B lub innym miejscu prowadzenia działalności przez SKW jako Administratora 
danych lub podmiot przetwarzającego dane na jego zlecenie, 

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo 
do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją tej osoby, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

4) Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie. W razie 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, dalsze 
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przetwarzanie danych osobowych  może mieć miejsce wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim 
zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przypadkach i celach 
wskazanych w punkcie 1), 

5) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nim przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym 
rozliczeń publicznoprawnych pracowników i kontrahentów SKW.  

6) z uprawnień przysługujących wobec SKW, jako Administratora danych, osoba, której dane 
dotyczą, może skorzystać w siedzibie SKW lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką 
korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować 
na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane 
Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie 
wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane 
Inspektora Ochrony Danych ze Strony Zamawiającego: Sebastian Sobecki, e-mail: 
iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania informacji wskazanych w ust. 1 osobom, którymi 
posługuje się przy realizacji umowy lub takim, których dane osobowe podaje SKW w toku realizacji 
Umowy.  

 

§ 5 

 

1. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące polskie przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania umowy lub z nią związane Strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji działając w dobrej wierze i w poszanowaniu 

słusznego interesu drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie takiego rozwiązania nie będzie możliwe 

Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby BFI 2016 

według przepisów prawa polskiego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Uczestnika oraz jeden dla SKW. 

 

 

         UCZESTNIK          SKW 

 
 

 


