
 

         
 

UMOWA Nr W/272/5/ORG/5/21 
 
Gminą Milanówek  z siedzib ą przy ul. Ko ściuszki 45, 05-822 
Milanówek, Regon 013269150, NIP 529-179-92-45, zwan ym w tre ści 
umowy „Zleceniodawc ą”, reprezentowanym przez Pana Piotra 
Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka, 

a 

Fundacj ą Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w 
Warszawie z siedzib ą przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa, 
wpis do Krajowego Rejestru S ądowego - Nr ewidencyjny 
0000052000, REGON 002006030, NIP: 522-000-18-95, zw anym w 
dalszej tre ści umowy „Zleceniobiorc ą”, reprezentowan ą przez 
Michała Wójcika, Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokra cji 
Lokalnej Centrum Mazowsze. 

§ 1 

Zleceniobiorca zobowi ązuje do organizacji szkole ń dla 
Skarbnika wskazanego w imiennej deklaracji członkow skiej Forum 
Skarbników stanowi ącej zał ącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
Szkolenia realizowane b ędą w ramach kształcenia ustawicznego 
Forum Skarbników Samorz ądów Lokalnych Województwa 
Mazowieckiego przy FRDL Centrum Mazowsze w Warszawi e. 

§ 2 

Poprzez kształcenie ustawiczne nale ży rozumie ć organizacj ę 
szkole ń na przestrzeni 1 roku kalendarzowego, obejmuj ących 12 
jednodniowych szkole ń. 

§ 3 
1.  Zleceniobiorca zobowi ązany jest do przesyłania 

Zleceniodawcy co miesi ąc zaproszenia na szkolenie z 
podaniem terminu, programu i miejsca szkolenia. 

2.  Zleceniodawca zobowi ązuje si ę do potwierdzenia uczestnictwa 
Skarbnika poprzez przesłanie deklaracji uczestnictw a w 
każdym ze szkole ń.  

3.  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z  
proponowanego przez Zleceniobiorc ę szkolenia. W takim 
przypadku Zleceniodawcy przysługuje dost ęp do strefy wiedzy 
Forum Skarbników w której dost ępne b ędą dokumenty zwi ązane 
ze zrealizowanym szkoleniem, w tym materiały szkole niowe i 
wzory dokumentów. 

4.   



 

         
§ 4 

1.  Zleceniobiorca wykonywa ć b ędzie zlecenie w okresie  
od 04.01 2021 r. do 31.12.2021 roku. 

§ 5 

1.  Zleceniobiorcy za wykonanie czynno ści okre ślonych w § 1 i 
2 przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 180 zło tych 
/słownie: sto osiemdziesi ąt złotych/ miesi ęcznie. 

2.  Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 przysługuje 
Zleceniobiorcy niezale żnie od obecno ści Skarbnika na 
przygotowanym szkoleniu. 

§ 6 

Wynagrodzenie b ędzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od 
daty jej wystawienia. 

§ 7 
Rozwi ązanie niniejszej umowy przez Zleceniodawc ę może nast ąpi ć 
jedynie z zachowaniem 3-miesi ęcznego okresu wypowiedzenia.  

§ 8 

Zleceniobiorca ma obowi ązek ochrony danych osobowych 
Zleceniodawcy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz ądzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni a 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodn ego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE 
(ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. 
Urz. UE L119/1). 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy 
zastosowanie mie ć b ędą przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 10 

Ewentualne spory, mog ące wynikn ąć na tle wykonania umowy b ędą 
rozstrzygane przez s ąd wła ściwy miejscowo dla siedziby 
Zleceniobiorcy. 

 



 

         
 

§ 11 

Wszelkie zmiany postanowie ń niniejszej umowy pod rygorem 
niewa żności wymagaj ą formy pisemnej. 

 

§ 12 

Umowę sporz ądzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, po 
jednym dla ka żdej ze stron.  

 

 

ZLECENIOBIORCA:     ZLECENIODAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
Zał ączniki do umowy: 

1.  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA FORUM SKARBNIKÓW SAMORZĄDÓW 
LOKALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO przy Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie. 

2.  DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W FORUM SKARBNIKÓW INFORMACJA 
dotycz ąca przetwarzania danych osobowych w zakresie 
uczestnictwa w Forum Skarbników Samorz ądów Lokalnych 
Województwa Mazowieckiego. 

  



 

         
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  
FORUM SKARBNIKÓW SAMORZĄDÓW LOKALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO przy 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazows ze w Warszawie 
 

Imi ę i nazwisko:  
 ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Pełna nazwa jednostki 
 ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Funkcja w jednostce: 
 
 ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Telefon:   
 ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

e-mail:    
 ……………………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Dane do FV 
 
Nabywca  

Nazwa jednostki  ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Adres:   
 ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

NIP    ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Odbiorca  

Nazwa jednostki  ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Adres:   
 ………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

 
 
Data:…………………..                                                     Piecz ęć 
jednostki:…………………………...                   
 
Podpis:……………………… 



 

         
 
 

          DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W FORUM SKARBNIKÓW 

INFORMACJA dotycz ąca przetwarzania danych osobowych w zakresie 
uczestnictwa w Forum Skarbników Samorz ądów Lokalnych 

Województwa Mazowieckiego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz ądzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu t akich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz ądzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE  
L119/1) wskazujemy, że: 

1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fun dacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzib ą  
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt 
mailowy pod adresem: szkolenia@frdl.org.pl  
  
a) Pana/Pani dane osobowe b ędą przetwarzane zgodnie z 

RODO w celach wynikaj ących z funkcjonowania Forum i 
uczestniczenia w pracach Forum, w tym informowania o 
zebraniach w ramach Forum oraz o działalno ści Forum, 
na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ) 
RODO. 

b) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wizerunku b ędą 
przetwarzane zgodnie z RODO w celu dokumentacji i 
informowania o działalno ści Forum oraz publikacji 
Pana/Pani wizerunku /głosu/wypowiedzi w celach 
promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania  
na stronie internetowej FRDL, FB, w materiałach 
promocyjnych FRDL na podstawie zgody w oparciu o ar t. 
6 ust. 1 lit. a) RODO. 

2.  Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powy żej b ędą 
przechowywane przez okres funkcjonowania Forum, b ądź do 
czasu wycofania przez Pana/Pani ą zgody na przetwarzanie w 
tym celu. 

3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b ędą osoby 
upoważnione przez Administratora oraz podmioty 
przetwarzaj ące dane osobowe w imieniu Administratora tj. 
dostawcom usług IT tj SPUREMIS, COMPLUS, Undicom.pl  
Michał Unold a tak że innym podmiotom na podstawie 
obowi ązuj ących przepisów (np. S ądowi, Policji) 

4.  Pana/Pani dane osobowe b ędą przekazywane do pa ństwa 
trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT. Dane b ędą 
nale życie chronione w oparciu o certyfikat privacy shiel d 
stosowany przez odbiorców danych. 



 

         
5.  Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora 

dost ępu do danych osobowych Pa ństwa dotycz ących, ich 
sprostowania, usuni ęcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych. 

6.  Przysługuje Panu/Pani prawo do cofni ęcia zgody w ka żdym 
czasie poprzez przesłanie o świadczenia o wycofaniu zgody 
na adres mailowy: szkolenia@frdl.org.pl 

7.  Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani s karga 
do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.  

8.  Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których  mowa 
w pkt 2 powy żej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem 
ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy , ale 
jest warunkiem członkostwa w Forum. 

9.  W stosunku do Pana/Pani nie b ędą podejmowanie czynno ści 
polegaj ące na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

� Wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
podanych przeze mnie w deklaracji członkostwa w For um 
Skarbników przez Administratora - Fundacj ę Rozwoju 
Demokracji Lokalnej  
z siedzib ą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w 
celach wynikaj ących z funkcjonowania Forum i uczestniczenia 
w pracach Forum, w tym informowania o zebraniach w ramach 
Forum oraz  
o działalno ści Forum.  

� Wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
zakresie wizerunku oraz publikacji mojego 
wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci 
fotografii, filmów, nagrania na stronie internetowe j, FB, w 
materiałach promocyjnych FRDL przez Administratora - 
Fundacj ę Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzib ą w Warszawie, 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i 
informowania o przebiegu Forum. 

� Wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
przesyłania informacji handlowych za pomoc ą środków 
telekomunikacji elektronicznej (w tym poczty elektr onicznej) 
oraz przesyłania informacji marketingowych przez Fu ndacj ę 
Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzib ą w Warszawie, ul. 
Żurawia 43, 00-680 Warszawa. 

� Wyra żam zgod ę na u żywanie telekomunikacyjnych urz ądze ń 
końcowych (m. in. poprzez e-mail, telefon etc.) i 
automatycznych systemów wywołuj ących w celu prowadzenia za 
ich pomoc ą marketingu bezpo średniego przez Fundacj ę Rozwoju 
Demokracji Lokalnej z siedzib ą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 
00-680 Warszawa zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 



 

         
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 201 8 poz 
1954, 2245, 2354, Dz.U. z poz 643). 

� Wyra żam zgod ę na przesyłanie informacji handlowych za pomoc ą 
środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty 
elektronicznej) zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z d nia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drog ą elektroniczn ą (Dz. 
U. 2019, poz. 123, z pó źn. zm.) przez Fundacj ę Rozwoju 
Demokracji Lokalnej z siedzib ą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 
00-680 Warszawa.  

 
 

Data i podpis  …………………………………………………………..…… 


