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UMOWA ZLECENIA nr … /2018

Zawarta dnia ………………. 2018 roku w Poznaniu pomiędzy:
Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, NIP 7831708018, zwanym dalej: "Zleceniodawcą",
reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – dr n. med. Dariusza Godlewskiego,
a
Panią/em ………………………………. zam. ……………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym ……………………….
zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”.
§1
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
świadczenie usług w zakresie odbierania próbek do badań, odpowiedniego zarejestrowania osób
korzystających z badań, zbierania wywiadu medycznego w formie ankiety genetycznej oraz dostarczania
próbek do badań do laboratorium Zamawiającego, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym z dnia 8 maja 2018 r., w ramach realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów
dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej
Wielkopolski”.

§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od …………… 2018 r. do
31.08.2020 r.
§3
Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości:
- 0,00 zł brutto za 1 godzinę świadczenia usługi przy odbiorze pierwszych próbek wraz z wypełnieniem
ankiety
- 0,00 zł brutto za 1 godzinę świadczenia usługi przy odbiorze próbki powtórnej (bez ankiety)
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- zwrot kosztów za dojazdy do miejsc odbioru próbek do badań według złożonego oświadczenia (Zał. nr 1)
i na zasadach przewidzianych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy
(Dz. U. nr 27 poz. 271 ze zm.). Kilometry liczone będą od miejsca zamieszkania do punktu odbioru próbek
do badań w danej miejscowości i powrót.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po wykonaniu zlecenia, na podstawie
złożonych oświadczeń i formularzy.
§4
Zleceniobiorca obowiązany jest do ewidencjonowania na piśmie liczby godzin wykonywania umowy, liczby
przejechanych kilometrów w ramach wykonywanej umowy, liczby odebranych próbek do badań oraz
zbierania wszystkich wymaganych informacji, niezbędnych do realizacji Projektu, określonych w
Załączniku nr 1 do umowy i pozostałych formularzach nr 1, 2 i 3.
§5
Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawcę.
§6
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania
osobom trzecim. Zleceniobiorcę obowiązuje tajemnica służbowa dotycząca wszelkich działań
prowadzonych przez OPEN S.A.
§7
Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy
wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, a także
oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na wykonanie zlecenia.
§8
Umowa może być rozwiązana na piśmie z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia.
§9
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty
Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.
§ 10
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 11

Strona2

Zgodnie z artykułem 31 Ustawy o ochronie danych osobowych Zleceniodawca powierza przetwarzanie
danych osobowych Zleceniobiorcy.

SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS: 0000530819

NIP: 7831708018
REGON: 631255600
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I KAPITAŁU
WPŁACONEGO: 14 501 653,00 ZŁ

§ 12
Celem powierzenia danych osobowych jest realizacja umowy zlecenia między „Zleceniodawcą” i
„Zleceniobiorcą”. Powierzone przez Zleceniobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie
umożliwiającym realizację umowy zlecenia.
§ 13
„Zleceniobiorca” zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz
spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a (Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych). „Zleceniodawca” ma prawo kontroli „Zleceniobiorcy” w zakresie
przestrzegania w/w przepisów.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

_________________
Zleceniodawca

_________________
Zleceniobiorca

Klauzula informacyjna
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Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A., ul. K. Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych celem
zatrudnienia. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego
na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym oraz osobom dochodzących swoich roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy zatrudnienia.
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