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UMOWA ZLECENIE 

 

zawarta w dniu ……………….. w Pucku,  na okres od ………………. do …………………pomiędzy: 

(datę zawarcia umowy wpisuje Fundacja Orły Sportu) 

 
Fundacją Orły Sportu z siedzibą w Pucku, adres: Lipowa 3, 84-100 Puck, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowym Gdańsk-Północ                  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe 

pod nr KRS 0000037541 , NIP: 525-14-37-955, zwaną dale „Zleceniodawcą”, reprezentowaną 

przez: 

Łukasza Strzeleckiego – Prezesa Fundacji Orły Sportu w Pucku 

a 

…………………………………………….……………… , zam w …………………………….……………,  

kod pocztowy ……………….., ul. ……………………………………………………………….………., 

PESEL …………………….,  zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

 (Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie 

„Stroną”). 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na 

rzecz Zleceniodawcy usług w ramach realizacji projektu „Ręczna na Orliku” polegających 

na  zapewnieniu opieki medycznej dla uczestników rozgrywek wojewódzkich w turnieju piłki 

ręcznej rozgrywanym w ramach projektu  w ilości ………… godzin zegarowych                                                               

w ………………………………..……., na Orliku przy  ul. ………………………………………………..  

w dniu  …………………, w godz . ……………………… 

2. Projekt „Ręczna na Orliku” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” – zgodnie z umową                                                                                      

nr 2019/0086/0301/Sub.B./DS.-SWD/9/MPL z dnia 09.04.2019. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca świadczyć będzie usługi określone w § 1 ust. 1 Umowy osobiście.  

2. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może powierzyć osobie trzeciej 

wykonywania usług objętych niniejszą Umową.  

3. W przypadku uzyskania zgody Zleceniobiorcy, o której mowa w ust. 2 powyżej, za działania 

lub zaniechania osób którym Zleceniobiorca powierzy wykonanie Umowy lub będzie się 

posługiwał przy jej wykonaniu, Zleceniobiorca odpowiada jak za własne działania                        

lub zaniechania. 

 

§ 3 

1. Z tytułu wykonywania wszystkich usług objętych niniejszą Umową Zleceniobiorcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto: 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

całkowitą należność, jaką Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za wykonanie 

świadczeń przewidzianych Umową, obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 

Umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne będzie Zleceniobiorcy po prawidłowym 

wykonaniu zlecenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo 

wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury.  
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4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy:  

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

   

§4 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące przedmiotu Umowy                                           

i zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Umową zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§5 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że został pouczony o obowiązkach wynikających z ochrony 

danych osobowych, a także związanych z zachowaniem w tajemnicy informacji 

dotyczących realizowanego zlecenia na potrzeby Projektu oraz sankcjach, jakie wynikają z 

naruszenia przepisów prawa w tym zakresie, a w szczególności, że jest mu znana treść art. 

11, 12, 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w 

Pucku, ul. Lipowa 3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

(podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców) przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000037541. 

3. Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem 

możliwy jest mailowo pod adresem e-mail: m.jedzrejewski@orlysportu.pl oraz pod numerem 

telefonu _519 757 007.    

4. Przetwarzanie danych kontaktowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, w celu zawarcia umowy lub jej wykonania. 

5. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym 

zewnętrzne usługi dla spółki, tj. kurierom, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikłych z umowy, na potrzeby której dane zostały zebrane. 

7. Fundacja informuje, iż Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

§6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać,                   

nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez zgody Zleceniodawcy jakichkolwiek informacji 

uzyskanych w trakcie świadczenia usług, dotyczących Zleceniodawcy lub podmiotów ze 

Zleceniodawcą współpracujących, które Zleceniobiorca uzyska przy wykonywaniu 

niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane 

publicznie       lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie 

i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.  

2. Z obowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 1 powyżej, obowiązuje w okresie 

obowiązywania Umowy. 

 

§7 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron. 

2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym                 

(bez okresu wypowiedzenia). W takiej sytuacji Zleceniobiorcy – wobec niewykonania 

zobowiązania – nie przysługują względem Zleceniodawcy jakiekolwiek roszczenia.  

 

 



Strona 3 z 3 

 

 

 

§8 

1. Ze strony Zleceniodawcy osobami upoważnionymi w zakresie realizacji niniejszej umowy                       

i kontaktu ze Zleceniobiorcą  jest:  Magdalena Petza – Koordynator  projektu. Kontakt z 

Koordynatorem możliwy jest mailowo pod adresem: m.petza@orlysportu.pl oraz pod 

numerem telefonu: 785 569 242  

2. Upoważnionym do kontaktu ze Zleceniodawcą jest Zleceniobiorca osobiście. 

  

§9 

Zleceniobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby 

trzecie bez pisemnej - pod rygorem nieważności  - zgody Zleceniodawcy.  

 

 

§10 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca 

 

 

 

 

Zleceniobiorca 
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