UMOWA ZLECENIE NR ……………/2021
zawarta w dniu ………………….. r. roku w Opolu pomiędzy:
Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977 reprezentowanym
przez…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ
a
Panem/Panią …………………… zamieszkałym/zamieszkałą: …………………………………………………………
PESEL: ………………………………… - zwanym/zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, zwanymi dalej łącznie
STRONAMI,
o następującej treści:
§1
1. ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do wykonania następujących
czynności: obsługi sztucznej ściany wspinaczkowej w charakterze operatora w wymiarze ………….
godzin w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu w następujących terminach:
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
w hali Opolskiego Parku Sportu przy ul. Oleskiej 70 lub w innych uzgodnionych ze ZLECENIODAWCĄ
dniach i godzinach oraz prowadzenia systematycznie dokumentacji zajęć i statystyki uczestnictwa
i przekazywania jej ZLECENIODAWCY.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony wykonywania czynności przez ZLECENIOBIORCĘ. Zlecone
czynności wykonywane będą od dnia …………………… r. do dnia …………………….. r.
3. Do obowiązków ZLECENIOBIORCY należy kontrola prawa do uczestnictwa w zajęciach, każdorazowo
sprawdzanie stanu technicznego wykorzystywanych do zajęć urządzeń i sprzętu, sprawdzanie listy
obecności i prowadzenie systematycznie dokumentacji zajęć.
4. Przez zajęcia rozumie się 60 minut prowadzonych zajęć zgodnie z Regulaminem Ścianki
Wspinaczkowej.
5. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż posiada wiedzę, umiejętności i uprawnienia potrzebne do realizacji
umowy.
6. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie i zaświadczenia wymagane dla
prowadzenia zajęć wymagane dla operatora sztucznej ściany wspinaczkowej upoważniające do
wykonywania zlecenia: …………/2021
7. W wykonywaniu przedmiotu umowy ZLECENIOBIORCA nie będzie podlegać kierownictwu
ZLECENIODAWCY.
8. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do bezpiecznego wykonywania czynności wynikających z umowy,
zgodnie z Regulaminem ścianki wspinaczkowej i innymi obowiązującymi regulaminami w obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
obowiązujących przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
9. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż zapoznał się z aktami, o których mowa w ust. 8 powyżej.
10. ZLECENIOBIORCA wykona umowę osobiście.
11. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od ZLECENIOBIORCY (np. choroba, zdarzenie losowe),
ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany niezwłocznie wskazać do wykonywania zlecenia inna osobę
posiadającą stosowne uprawnienia, która wymaga pisemnej akceptacji ZLECENIODAWCY.
ZLECENIOBIORCA powinien poinformować ZLECENIODAWCĘ o tych okolicznościach i wskazać inną
osobę co najmniej na 1 dzień przed dniem prowadzenia zajęć, niedopełnienie tego obowiązku będzie
traktowane jako naruszenie postanowień umowy. W przypadku akceptacji takiej osoby przez
ZLECENIODAWCĘ, z osobą wskazaną ZLECENIODAWCA zawrze odrębną umowę.
12. ZLECENIOBIORCA odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego
prowadzenia zajęć.
13. ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt, który zostanie przekazany przez
ZLECENIODAWCĘ protokołem odbioru za potwierdzeniem.

14. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia w formie pisemnej ewidencji
liczby godzin wykonania zlecenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Ewidencja ta podlega akceptacji i zatwierdzeniu przez ZLECENIODAWCĘ po dokonaniu weryfikacji
prawidłowości jej sporządzenia.
15. Strony ustalają, iż potwierdzenie liczby godzin wykonania zlecenia przez ZLECENIOBIORCĘ stanowić
będzie dokumentacja zajęć, o której mowa w ust. 1 i 3.
§2
1. Za wykonanie wymienionych w § 1 umowy czynności ZLECENIOBIORCA otrzyma łączne
wynagrodzenie do wysokości ………………… zł (słownie: ………………………………………………………..
złotych 00/100) brutto przy stawce godzinowej …………… zł (słownie: ………………………………….
złotych 00/100) brutto.
2. ZLECENIOBIORCY nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie,
nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem
umowy.
3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż nie będzie wnosić wobec ZLECENIODAWCY żadnych roszczeń
w sytuacji, gdy faktyczny czas wykonywania czynności na podstawie niniejszej umowy zgodnie
z zapotrzebowaniem będzie mniejszy niż określony w § 1 ust 1.
4. ZLECENIOBIORCA nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY.
5. ZLECENIOBIORCA upoważnia ZLECENIODAWCĘ do rozliczenia składek z tytułu ubezpieczeń
społecznych zgodnie ze złożonym oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§3
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w okresach jednomiesięcznych.
2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do wystawienia rachunku. Wystawiony rachunek
ZLECENIOBIORCA składa do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole,
celem potwierdzenia odbioru pracy oraz dokonania kontroli merytorycznej i zatwierdzenia do
wypłaty.
3. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się dostarczyć rachunek w terminie do 10-go dnia następnego
miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
4. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wypłacane jest po uprzednim wystawieniu i złożeniu
prawidłowo wypełnionego rachunku przez ZLECENIOBIORCĘ, po potwierdzeniu przez
ZLECENIODAWCĘ, że obowiązki ZLECENIOBIORCY zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy,
z zastrzeżeniem, iż:
- rachunki złożone w terminie do 3 dnia danego miesiąca wypłacone będą do 12 dnia danego
miesiąca,
- rachunki złożone w terminie od 4 dnia do 11 dnia danego miesiąca wypłacone będą do 21 dnia
danego miesiąca,
- rachunki złożone w terminie od 12 dnia do ostatniego dnia danego miesiąca wypłacone będą 12
dnia miesiąca następnego.
5. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest załączyć do rachunku ewidencję liczby godzin wykonania
zlecenia, o której mowa w § 1 ust. 14 W przypadku, gdy do rachunku nie zostanie złożona ewidencja
liczby godzin wykonania zlecenia, zostanie ona sporządzona w sposób nieprawidłowy lub nie uzyska
ona akceptacji ZLECENIODAWCY, do czasu jej złożenia, sporządzenia w sposób prawidłowy lub
uzyskania akceptacji ZLECENIODAWCY, wstrzymany jest bieg terminów, o których mowa w ust. 4.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznawać będą dzień obciążenia rachunku bankowego
ZLECENIODAWCY.
7. W przypadku każdorazowego naruszenia przez ZLECENIOBIORCĘ postanowień niniejszej umowy,
wykonywania jej w sposób nienależyty, niewykonywania przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody
ZLECENIODAWCY, a także rozwiązania umowy przez ZLECENIOBIORCĘ bez zachowania okresu
wypowiedzenia ZLECENIODAWCA ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto ZLECENIOBIORCY określonego w § 2 ust. 1 za każdy przypadek
naruszenia postanowień umowy lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie pozbawia ZLECENIODAWCY prawa do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

9. ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę na potrącenie umowne przysługującej ZLECENIODAWCY kwoty
kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego ZLECENIOBIORCY. W przypadku nie potrącenia
przez ZLECENIODAWCĘ kar umownych z wynagrodzenia ZLECENIOBIORCA zapłaci
ZLECENIODAWCY kary umowne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania mającego formę
noty księgowej.
10. Odstąpienie od umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa ZLECENIODAWCY do kar
umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od jego podstawy,
wywiera ono skutek wyłącznie, co do niewykonanej części umowy, w związku z czym żadna ze Stron
nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej strony w ramach realizacji
przedmiotu umowy.
§4
1. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania poprzez
rozpowszechnianie wizerunku ZLECENIOBIORCY w formie zdjęć, filmów i innych materiałów
multimedialnych, pozyskanego w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych zarządzanych przez ZLECENIODAWCĘ na podstawie
art. 81 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w związku z zawartą umową.
2. W związku z zawartą Umową ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie
jego wizerunku w formie zdjęć, filmów, animacji i innych materiałów multimedialnych przez
ZLECENIOBIORCĘ, na stronach internetowych i mediach społecznościowych zarządzanych przez
ZLECENIOBIORCĘ oraz w drukowanych materiałach prasowych, w tym szkoleniowych
i marketingowych, w celu promocji działalności ZLECENIOBIORCY oraz budowania jego wizerunku
zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§5
ZLECENIOBIORCA przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych
w poniższym obowiązku informacyjnym osobom oddelegowanym do bezpośrednich kontaktów
i szczegółowych ustaleń związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Dane
kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne
są pod adresem www.mosir.opole.pl.
2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mosir.opole.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia i realizacji umowy ( art 6.1.b RODO);
b. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego
i prawa ubezpieczeń społecznych (art. 6.1.c RODO);
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, co stanowi
realizowanie zadania w interesie publicznym (art. 6.1.e RODOD).
4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu:

a. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, co stanowi realizowanie zadania
w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO) opierające się m.in. na wyrażonej przez Państwa zgodzie
na rozpowszechnianie wizerunku, wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizowanie
zadania w interesie publicznym (art. 6.1. e RODO).
5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas
usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę
prawną oraz księgową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu oraz firmom organizującym
szkolenia. Dane mogą być też ujawniane naszym klientom, partnerom, podwykonawcom, jeśli będzie
to niezbędne do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być również ujawniane
w trybie dostępu do informacji publicznej oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
prowadzonym przez administratora.
6. W przypadku publikacji wizerunku w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do

państw trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych m.in. Facebooka. Transfer danych

do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych
7. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia bądź rozwiązania umowy lub do momentu
ustania ewentualnych roszczeń. Dane mogą być przetwarzane także dłużej (10 lat) w związku
z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem.
8. Dane w formie wizerunku będziemy przetwarzać do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu,

ustania celów przetwarzania lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Dane mogą być także
usunięte z bieżących miejsc ich wykorzystania w momencie rozwiązania/zakończenia Umowy.

9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych wymaganych
przepisami prawa pracy, prawa podatkowego oraz danych do zgłoszenia do ubezpieczeń jest
wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
§6
1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem Umowy.
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności jej
przedmiot i określona w niej wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz.
1330 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem
ust. 2.
§7
1. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę ZLECENIODAWCY.
3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem w formie pisemnej
z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. ZLECENIODAWCY przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszenia przez ZLECENIOBIORCĘ postanowień niniejszej umowy.
5. ZLECENIODAWCA i ZLECENIOBIORCA zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień
niniejszej Umowy.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis ZLECENIOBIORCY

Podpis ZLECENIODAWCY

