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Projekt „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” 

 

 

Lublin, dnia  17.05.2019 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe nr MSD/NNW/1/2019 
dotyczące usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników/czek projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie 
z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16  podczas wyjazdu na zagraniczne konferencje i szkoły letnie  

 
 
Projekt „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16 w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe  
dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

I. Zamawiający 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin 
REGON 000001353; NIP 7120103692 
 

II. Tryb postępowania 
1. Zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz z Zarządzeniem nr 25/2017 Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych z późn. zm. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
podczas zagranicznych konferencji i szkół letnich dla 10 uczestników/czek projektu (zwanymi dalej UP,  
przy czym 4 UP bierze udział zarówno w konferencji jak i szkole letniej), tj. 

 9 UP biorących udział w około 5-dniowych konferencjach na terenie Unii Europejskiej; 

 1 UP biorącego udział w około 5-dniowych konferencjach na terenie Ukrainy; 

 4 UP biorących udział w około 14-dniowej szkole letniej na terenie Unii Europejskiej, 
w ramach projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
CPV 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 
1. Informacje ogólne dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego: 

a) Usługa ubezpieczenia NNW obejmuje ubezpieczenie uczestników/ek projektu podczas około 5-dniowych 
wyjazdów na konferencje oraz podczas około 14-dniowej szkoły letniej w krajach Unii Europejskiej  
oraz na Ukrainie. 
b) Okres ubezpieczenia: 
Okres ubezpieczenia (obejmujący czas uczestnictwa w konferencji/szkole letniej oraz dojazd do miejsca 
odbywania konferencji/szkoły letniej a także powrót) planowany jest na okres: czerwiec-październik 2019. 
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c) Dokładne terminy ubezpieczenia oraz liczba osób podlegających ubezpieczeniu podane będą każdorazowo  
w zamówieniu. 
Zamawiający nie gwarantuje przystąpienie do ubezpieczenia podanej wyżej liczby osób. Zamawiający 
zastrzega, iż liczba osób biorących udział w konferencji lub szkole letniej w poszczególnych miesiącach  
oraz terminy ww. wydarzeń mogą ulec zmianie.  
 

2. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:  
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa: 

a) nieszczęśliwego wypadku, 

b) zawału serca, 

c) krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu, 

d) obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące 

uszczerbek na zdrowiu.  

 

3. Rodzaje i wysokość świadczeń: 
a) Śmierć powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, 

pod warunkiem, że zdarzenie to wystąpiło w okresie ubezpieczenia, natomiast śmierć nastąpiła 
w ciągu dwóch lat od zdarzenia - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 

b) Trwałe inwalidztwo całkowite spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, 
krwotokiem śródczaszkowym, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem,  
że trwałe inwalidztwo wystąpiło w okresie jednego roku od wystąpienia zdarzenia - świadczenie 
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 

c) Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku 
śródczaszkowego, obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji lub wstrząśnieniem mózgu - 
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia jeżeli uszczerbek na zdrowiu wynosi 100%, 
świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim nastąpiła utrata 
zdrowia określona przez lekarza na podstawie dokumentacji medycznej zgodnie z procentowym 
uszczerbkiem według tabeli ZUS (uwaga: bez komisji lekarskiej, w przypadku odwołania 
ubezpieczonego od decyzji powoływana będzie komisja lekarska).  

d) Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie płatne w wysokości  
0,2% sumy. 

e) Transport zwłok do kraju stałego pobytu, w tym koszt zakupu trumny  - do sumy ubezpieczenia. 
 

4. Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej: 
a) Wykonawca do dnia poprzedzającego dany termin wyjazdu na konferencję / szkołę letnią 

wystawi polisę ubezpieczeniową uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących  
do ubezpieczenia. 

b) W przypadku przekazania danych osobowych uczestników/czek projektu Wykonawca podpisze 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
5. Składka ubezpieczeniowa: 

Wykonawca proponuje składkę ubezpieczeniową od jednej osoby za jeden dzień. 
 

6. Suma ubezpieczenia: 
Zamawiający ustala sumę ubezpieczenia w kwocie 20 000 zł na jedną osobę przy założeniu: 
- oferowanych przez Wykonawcę świadczeń, 
- akceptacji założeń zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia. 
 

7. Wypłata świadczeń: 
Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać w Lublinie minimum jedną placówkę (Przedstawicielstwo lub Oddział) likwidacji szkód, w której 
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Ubezpieczony będzie mógł załatwić formalności związane z przebiegiem wypłaty świadczeń (składanie 
wniosków o wypłatę świadczenia, uzupełnianie dokumentacji, uczestnictwo w komisji lekarskiej, itp.). 

 
IV. Warunki realizacji zamówienia 

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 
3. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań. 
4. Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej każdorazowo 

polisy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc  
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym 
polisy. 

5. W przypadku pojawienia się w trakcie realizacji zamówienia konieczności powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, z Wykonawcą podpisana zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

V. Termin realizacji zamówienia 
1. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019 – październik 2019.   

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ubezpieczenia z podaniem innego terminu na 3 dni  
przed planowanym terminem realizacji zamówienia. 
Wykonawca oświadcza, że koszty ubezpieczenia na 1 osobę w okresie realizacji zamówienia nie ulegną zmianie. 
 

VI. Kryteria oceny ofert 
Kryterium mające zastosowanie w zapytaniu ofertowym to: cena.  
cena* – 100% 
* ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku 
rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 
 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana 
kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. 
Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania postępowania bez podania przyczyny. 
 

VII. Sposób przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. W ofercie należy podać cenę brutto za ubezpieczenie 1 osoby/dzień oraz łączną cenę brutto  

za wykonanie przedmiotowej usługi. 
3. Dokumenty dodatkowe wymagane przy złożeniu oferty: 

a) zezwolenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151 - tekst: ost. zm. – 2004.05.01 Dz. U. Nr 91, poz. 870; Dz. U. Nr 96,  
poz. 959), przez właściwy organ nadzoru ubezpieczeń na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej, w zakresie objętym zamówieniem wraz z odrębnym oświadczeniem 
Wykonawcy, że na dzień złożenia oferty zezwolenie jest ważne, niecofnięte i nieograniczone, 

b) ogólne warunki ubezpieczenia. 
4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii. W przypadku,  

gdy załącznikiem do oferty jest kserokopia dokumentu oraz dokumenty składane są w wersji papierowej, 
musi być ona potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem poprzez dodanie adnotacji:  
„za zgodność z oryginałem”, datę i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

5. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny zostać 
zaparafowane przez Wykonawcę oraz spięte i ponumerowane. 
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VIII. Miejsce i sposób składania ofert 
1. Ofertę należy składać według Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form: 

- skan dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
msd@poczta.umcs.lublin.pl; 
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć 
nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 
„Oferta dotycząca usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników/czek projektu „Międzynarodowe Studia 
Doktoranckie z Chemii” w trakcie konferencji /szkół letnich. Nie otwierać przed dniem 27.05.2019 r., 
godz. 10.30.” 

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
                Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. Miejsce złożenia oferty:  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Dziekanat Wydziału Chemii 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, pok. nr 3 
20-031 Lublin 

  z uwzględnieniem dni i godzin pracy Dziekanatu: poniedziałek - piątek w godzinach 7:15-15:15 
 

IX. Termin złożenia oferty 
do 27.05.2019 r. do godziny 10.00. 
 

X. Termin związania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 21 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 
XI. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego 

Zamawiający drogą mailową zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

XII. Zawarcie umowy 
W przypadku przekazania danych osobowych uczestników/-eczk zgłaszanych do ubezpieczenia 
Zamawiający zawrze z Wykonawcą wybranym w postępowaniu umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych  zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 
XIII. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Koordynator projektu – dr Joanna Reszko-Zygmunt 
tel. 81 537 56 95; msd@poczta.umcs.lublin.pl 

 
XIV. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Załącznik nr 3- Klauzula RODO 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MSD/NNW/1/2019 
 
 

DANE WYKONAWCY: 
 
Nazwa: ............................................................................................................................................... 
Adres: ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Telefon: .....................................................................Fax.: ................................................................ 
e-mail: ................................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:................................................................................................... 

 
OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników/czek projektu 
„Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu  POWR.03.02.00-00-I005/16 podczas wyjazdu  
na zagraniczne konferencje i szkoły letnie, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 
3.2 Studia doktoranckie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, składamy ofertę następującej treści: 

 

L.p. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

Składka za 1 
osobę/dzień  

brutto 

Szacowana 
liczba osób 

Koszt całkowity 
ubezpieczenia 

brutto 
(E=C*D) 

A B C D E 

1 
Ubezpieczenie  NNW 9 uczestników/czek projektu 
biorących udział w około 5-dniowych konferencjach 
na terenie Unii Europejskiej 

 9  

2 
Ubezpieczenie  NNW 1 uczestnika/czki projektu 
biorącego udział w około 5-dniowych konferencjach 
na terenie Ukrainy 

 1  

3 
Ubezpieczenie  NNW 4 uczestników/czek projektu 
biorących udział w około 14-dniowej szkole letniej na 
terenie Unii Europejskiej 

 4  

Łączna cena oferty brutto: 

Łączna cena oferty brutto słownie: 

 
1. Oświadczam, że: 
a) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zapytania określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, 

c) szkody będą likwidowane w (proszę dodać adres): 

…………………………………………………………………………….……………………………………………… , 

d) posiadam zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem, które 

jest ważne, niecofnięte i nieograniczone, 

e) spełniam wymagania określone dla ubezpieczycieli w przepisach ustawy z dn. 22 maja 2003r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124. Poz. 1151 ze zm.) w szczególności: 

- posiadam ważne, niecofnięte i nieograniczone zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem,  
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- posiadam środki własne w wysokości określonej w art. 146 tj. nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej 

niż margines wypłacalności i nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego; 

- posiadamy aktywa spełniające warunki określone w art. 154 w wysokości nie niższej niż wartość rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych. 

 

 
 
……………………………………………………………… 
data i podpis osoby/osób uprawnionych 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MSD/NNW/1/2019 
 

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu …………… w Lublinie  

pomiędzy 

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP 712-010-

36-92, REGON 000001353, reprezentowaną przez prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, dalej zwanym 

Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………., dalej zwanym  Wykonawcą,  

osobno zwanych Stroną, razem nazywanych Stronami.  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Tytułem niniejszej umowy Zamawiający działając w imieniu i za zgodą administratora danych powierza 

przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, na warunkach przewidzianych w umowie.  

2. Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych ma miejsce w związku z wykonaniem usługi grupowego 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników projektu „Międzynarodowe 

Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16  podczas wyjazdu na zagraniczne 

konferencje i szkoły letnie, projekt „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu 

POWR.03.02.00-00-I005/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres 

realizacji usługi czerwiec-październik 2019. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zawarte w zbiorach Dane uczestników 

projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16  – w 

zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania Dane zawarte 

w zbiorze dotyczą uczestników projektu projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr 

projektu POWR.03.02.00-00-I005/16   

§ 2 Oświadczenia stron 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze Dane uczestników 

projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16, na które 

składają się dane osobowe zwykłe jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zostały zebrane lub 

zostaną zebrane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz że mogą być one powierzone 

do przetwarzania podmiotowi innemu niż Zamawiający za zgodą Instytucji Pośredniczącej, która powierzyła 

dane osobowe, o których mowa w § 1 pkt. 3 na mocy Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy POWR.03.02.00-00-I005/16 z dnia 18.08.2017 r. 

3. Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednie mechanizmy lub wdroży odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne celem zapewnienia najwyższej ochrony powierzonych danych osobowych w taki sposób, by 

uczynić zadość normom prawa powszechnie obowiązującego oraz chronić osoby, których dane dotyczą przed 

nieautoryzowanym dostępem do ich danych.  
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4. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób zapewniający im 

adekwatny stopień bezpieczeństwa, zgodny z ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w określonym celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania usługi grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

uczestników projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-

I005/16  o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem zachowania integralności i bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych osobowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w tajemnicy przetwarzane przez siebie dane osobowe. Osoby 

upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych po stronie Wykonawcy zobowiązują się do 

zachowania ich w tajemnicy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że w ramach swoich możliwości będzie wspierał Zamawiającego i administratora 

danych w wywiązywaniu się z ciążących na nim obowiązków, oraz udzieli każdorazowo wszystkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków, które na nim ciążą względem Zamawiającego i 

administratora danych.  

9. Żadnej ze stron nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania 

danych osobowych.  

§ 3 Czas trwania przetwarzania 

1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaje zawarta na czas  realizacji usługi 

grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników projektu 

„Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16  , o której mowa w § 

1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu powierzone mu dane oraz zniszczy wszelkie kopie, na których dane zostały utrwalone, chyba 

że prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych po okresie 

obowiązywania umowy.  

3. Zwrot, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub 

wygaśnięcia niniejszej umowy.  

4. Ze zwrotu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy sporządzony zostanie protokół zwrotu. Protokół 

zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

§ 4 Charakter i cel przetwarzania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celu, zakresie i na 

zasadach określonych w niniejszej umowie, normami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z 

rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

dalej zwane: r.o.d.o.).  

2. Powierzone Wykonawcy dane osobowe będą przez niego przetwarzane w sposób [ciągły/ jednorazowy].  

3. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia będą przetwarzane jedynie w celu 

realizacji świadczeń wynikających z Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia będą traktowane jako informacje 

poufne. Wykonawca oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych reprezentujące 

Wykonawcę zobowiązują się do zachowania powierzonych danych w tajemnicy, zarówno w czasie trwania 

umowy jak również bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

§ 5 Prawa i obowiązki Stron 
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1. Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania danych. Współdziałanie obejmować 

będzie w szczególności: 

1) informowanie siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych; 

2) zabezpieczeniu danych osobowych; 

3) dokonywaniu oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych; 

4) współpracę w zakresie wykonywania obowiązków Zamawiającego względem administratora danych oraz 

administratora danych względem osób, których dane dotyczą i organu nadzorczego, który kontroluje 

przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Zamawiającego; 

5) konsultacji w związku z planowaniem podjęcia nowych czynności przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do instrukcji i poleceń Zamawiającego dotyczących 

przetwarzania należących do niego danych osobowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o 

którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, 

posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 

stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 

upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą. 

7. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 6, 

imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 1 pkt 3. 

Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone 

odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do umowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innych 

wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do umowy.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych danych osobowych 

niezgodnie z treścią niniejszej umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym bez zgody Zamawiającego.  

9. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 

oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem ust. 11; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, 

policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych 

osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa 

w ust. 19. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w szczególności o:  
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1) kontroli zgodności przetwarzania powierzonych m danych osobowych z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, przeprowadzanej przez organ nadzorczy;  

2) wydanych przez organ nadzorczy decyzjach i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonywania przez 

niego przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących powierzonych mu danych osobowych;  

3) innych działaniach organów uprawnionych oraz toczących się postępowaniach wobec przetwarzania 

powierzonych danych osobowych;  

4) innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności o możliwych 

lub zidentyfikowanych incydentach naruszenia integralności przetwarzania danych osobowych, podając:  

a) datę i godzinę zdarzenia;  

b) opis naruszenia i jego charakter; 

c) charakter, treść i kategorię danych, których dotyczyło naruszenie; 

d) liczbę osób, których dotknęło naruszenie oraz liczbę osób potencjalnie zagrożonych z tytułu 

naruszenia;  

e) analizę potencjalnych konsekwencji naruszenia integralności danych i stopień zagrożenia; 

f) opis podjętych środków zaradczych, w tym środków technicznych, organizacyjnych;  

g) dane osoby kontaktowej, od której Zamawiający może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 

naruszenia.  

11. Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu naruszenie lub incydent mający wpływ na integralność danych 

osobowych niezwłocznie, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia.  

12. Wykonawca umożliwi Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającemu lub podmiotom przez nich 

upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub 

audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 

RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 

umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane 

podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 3 dni roboczych  przed rozpoczęciem kontroli. 

13. W przypadku powzięcia przez Administratora lub Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych z umowy, Wykonawca umożliwi 

Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym 

dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust.14. 

14. Kontrolerzy Administratora, Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającego, lub podmiotów przez nich 

upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w 

którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, 

w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie 

danych osobowych, RODO,  przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 

osobowych oraz umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych. 
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15. Uprawnienia kontrolerów Administratora, Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającego lub podmiotu przez nich 

upoważnionego, o których mowa w ust. 14, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie 

kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.). 

16. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one 

przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. 

17. Wykonawca  zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych 

osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych 

przez Administratora, Instytucję Pośredniczącą, Zamawiającego lub przez podmioty przez nie upoważnione 

albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

18. Wykonawca może powierzyć dane, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia do dalszego 

przetwarzania w zakresie wykonania umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego działającego w imieniu i w granicach umocowania administratora danych.  

19. Podmiot, któremu Wykonawca powierzył dane do dalszego przetwarzania powinien spełniać te same 

gwarancje bezpieczeństwa, co Wykonawca oraz podlega tym samym obowiązkom, co Wykonawca, zarówno 

wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również z postanowień niniejszej umowy.  

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązywanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązku ochrony danych osobowych.  

21. Wykonawca może przekazać powierzone dane, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia 

jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego działającego w imieniu i w granicach umocowania 

administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu Wykonawca podlega. Przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje 

Zamawiającego o takim obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania mu udzielania takiej informacji ze 

względu na ważny interes publiczny.   

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wykonawca:  

1) przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą umową;  

2) nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli;  

3) powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie odpowiednio stosuje się postanowienia 

Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności z r.o.d.o. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
             

w imieniu Zamawiającego w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MSD/NNW/1/2019 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 

5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 53 84, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl; 
2) inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, kontakt: 

dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl
*
; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zapytanie ofertowe nr MSD/NNW/1/2019 dotyczące usługi ubezpieczenia 
NNW dla uczestników/czek projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16  
podczas wyjazdu na zagraniczne konferencje i szkoły letnie , prowadzonego na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy PZP (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 
maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3 , 3a i 3b ustawy ; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu 

do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**
; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz 

wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane 
przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych 
oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w 
związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem 
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie 
będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane 
podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w 
związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z 
danymi został opisany powyżej. 

10) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych 
wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.  

 
______________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

mailto:dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*
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** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub  prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 


