Umowa – ekwiwalent sędziowski nr …….
Zawarta w dniu ……………………….r. w Białymstoku pomiędzy Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
reprezentowanym przez Marka
Sadowskiego – wiceprezesa PWSZS, zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………………………..…….......,
(imię, nazwisko, adres zamieszkania wykonawcy)
zwanym dalej Wykonawcą.
1. Wykonawca

przyjmuje

do

wykonania

§1
zamówienie Zamawiającego

polegające

na

sędziowaniu

zawodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa zawodów)
§2
Oświadczenia
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moje
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacja zadania Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego
2. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań
związanych z monitoringiem i sprawozdawczością Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek przysługuje mi w dowolnym momencie wycofanie zgody. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
§3
Oświadczenia
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celach przewidzianych w
umowie.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
- ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
- realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity), Dz.U. 2016 poz.922.
- udzielania Zleceniobiorcy, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.
- zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy lub
dokumentów uzyskanych w związku z wykonaniem czynności objętych umową, a także zachowania poufności informacji po
rozwiązaniu umowy.
§4
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania umowy w dniu ………………….. zakończenie prac nastąpi w dniu ………………….
§5
1. Wykonawca nie może powierzyć realizację zadania osobom trzecim.
§6
Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….
słownie: ……………………………………………… złotych płatne na podstawie rachunku wystawionego w terminie 7 dni
od dnia wykonania umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia
1.

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

........................

........................

(zamawiający)

(wykonawca)

Rachunek do ekwiwalentu sędziowskiego
nr ……………… z dnia ……………………..
do umowy nr …………………, z dnia ……………………………..
Zamawiający: Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wykonawcy)

1. Kwota wynagrodzenia brutto

ROZLICZENIE
2. Podatek dochodowy

3.Kwota do wypłaty

(17% kwoty z poz. 1)

(poz. nr 1 minus poz. nr 2)

Kwota do wypłaty słownie:. …………………………………………… zł.

……………………………………
(podpis zamawiającego)

…………………………………
(podpis wykonawcy)

Powyższą kwotę otrzymałam/otrzymałem,
podpis ……………………………………………………………..

