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Umowa o dzieło HORUS  JANTES-1 

Typ umowy: UoD_5_1 rok
Z dnia  2020-10-06 
Pomiędzy 
 
 

pomiędzy Zleceniodawcą:
 
  
Jan Testowy,  Osoba fizyczna, adres zamieszkania: Testowa,  Kreatywna 1 , 00-200, PESEL: 
00000000000
 
a:
 

  
Jan Testowy,  Osoba fizyczna, adres zamieszkania: Testowa,  Kreatywna 1 , 00-200, PESEL: 
00000000000
 

zwanym dalej Wykonawcą.
 
Dane do płatności:
Rachunek bankowy:  mBank - 58 1140 2004 0000 3202 6238 8586 
Tytułem: Umowa o dzieło HORUS  JANTES-1
Kwota:  1

§1 
Postanowienia ogólne

Zleceniodawca powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące DZIEŁO:

 Testowa umowa 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło do dnia („Data odbioru dzieła”):

 2020-10-11 

 

Wykonawca udziela również osobnego nieodpłatnego wsparcia:

W ilości godzin Przez okres

 5  1 rok 
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Wykonawca w ramach umowy będzie nieodpłatnie świadczyć następujące usługi, które nie są 
bezpośrednio wymienione w zakresie umowy, ale są wymagane do jej poprawnego wykonania:

 Usługi Dodatkowe przez okres 1 rok

 

Strony określają wynagrodzenie netto Wykonawcy na kwotę („Kwota do zapłaty”): 

Kwota Netto - Kwota do 
zapłaty

Koszt Uzyskania Kwota Brutto

 1 (jeden) zł  50%  2 (dwa) zł 

O ile strony nie ustalą inaczej wynagrodzenie płatne będzie:

 test 

 Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do DZIEŁA i przenosi je w całości na 
Zleceniodawcę. Zleceniodawca może dowolnie rozporządzać tymi prawami oraz czerpać z nich 
pożytki  §2Warunki umowy 1.Wykonawca wykona DZIEŁO, korzystając z własnych narzędzi i 
materiałów lub materiałów dostarczonych przez firmy i podmioty trzecie o ile uzna, że są one konieczne 
do jego wykonania. .2.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności 
umożliwiające wykonanie DZIEŁA w sposób odpowiadający standardom dla tego typu prac..3.-

Wykonawca może powierzyć wykonanie DZIEŁA innej osobie bez zgody lub informowania o tym 
fakcie Zleceniodawcę, jednak odpowiada w pełni za poprawność wykonania dzieła jak za wykonanie 
go samodzielnie..4.Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty określonej w umowie i wynikającej 
z §1 kwoty do zapłaty w ilości i sposobem wskazanym przez wykonawcę oraz jeżeli dotyczy: 
odprowadzenia należnych składek i zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązkiem Zleceniodawcy 
jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego niniejszej umowy, w tym odprowadzenia zaliczki na podatek 
dochodowy i wysłania w odpowiednim okresie dokumentu PIT-11 do Wykonawcy. .5.Zleceniodawca 
zobowiązuje się do przekazania wykonawcy wszelkich informacji i materiałów wymaganych do 
wykonania dzieła (np. grafik komputerowych, materiałów tekstowych, danych dostępowych), a każdy 
dzień zwłoki w ich dostarczeniu powyżej 1 dnia od wezwania do ich przekazania przesuwa dzień 
oddania dzieła o 3 dni robocze. .6.Przedmiot umowy, w tym załączniki mogą być zmienione w 
każdej chwili, warunkiem jest wysłanie ich na adres e-mail lub inny wskazany przez Wykonawcę 
kanał komunikacji oraz potwierdzenie przez niego odbioru zaktualizowanej wersji..7.W przypadku 
wystąpienia dodatkowych okoliczności i wynikających z nich kosztów - koszty te będą uwzględnione 
w rachunku do umowy o dzieło, jednak muszą zostać zaakceptowane w formie pisemnej przez 
Zleceniodawcę..8. Test zapisów dodatkowych .

§3
Klauzula poufności i Dane Osobowe (RODO)
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1. Za poufne Strony uznają wszystkie informacje dotyczące kwestii: finansowych, technicznych w 
tym haseł, handlowych, know – how, koncepcji, strategii, źródeł i sposobów finansowania w tym 
sposoby płatności, terminy płatności i realizacji oraz wszystkie dokumenty i wiadomości e-mail 
podlegające wzajemnej wymianie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą..

2. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na publikowanie ogólnych informacji na temat zlecenia 
w swoich materiałach marketingowych tzw. „portfolio” i środkach masowego przekazu w tym na 
portalach społecznościowych, stronach internetowych, serwisach ogłoszeniowych..

3. W dziele mogą występować dane osobowe, które również uznaje się za Poufne. .
4. Zleceniodawca - administrator danych powierza Wykonawcy - Podmiotowi przetwarzającemu, w 

trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe 
do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie..

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą..

6. Powierzenie przetwarzania dotyczy następujących kategorii osób: użytkownicy Strony 
internetowej i danych: identyfikator IP, Wykonawca będzie wykonywał wyłącznie operacje 
dotyczące powierzonych danych osobowych w zakresie bezwzględnie niezbędnym do 
poprawnego wykonania dzieła. .

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w formie elektronicznej w systemach 
informatycznych. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane 
polecenie Zleceniodawcy przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie i wyłącznie w celu 
należytego wykonania niniejszej umowy..

8. Wykonawca oświadcza, że: osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych; nie zamierza przekazywać 
powierzonych mu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej..

9. Wykonawca zobowiązuje się: stosować względem powierzonych mu danych środki 
bezpieczeństwa spełniające wymogi art. 28 Rozporządzenia; biorąc pod uwagę charakter 
przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, o których 
mowa w Rozdziale III RODO;.

10. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, zależnie od decyzji Zleceniodawcy - do usunięcia 
wszelkich powierzonych na mocy umowy danych i ich kopii zapasowych znajdujących się na jego 
urządzeniach. Wykonawca nie usuwa danych osobowych w zakresie, w jakim szczególne przepisy 
prawa nakazują mu ich przechowywanie oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami;.

11. Zleceniodawca wyraża zgodę na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania 
danych osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy przez Wykonawcę. O potrzebie 
skorzystania z usług podprocesora Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę, 
wskazując w szczególności cel i zakres powierzenia oraz podmiot, któremu ma zamiar powierzyć 
dane osobowe. Zleceniodawca jest uprawniony do sprzeciwu wobec dalszego powierzenia 
przetwarzania danych określonemu podprocesorowi. Wykonawca jest tym sprzeciwem związany. 
.
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12. Zleceniodawca wyraża zgodę na podpowierzenie danych osobowych podmiotowi: GoDaddy.com 
LLC 14455 N. Hayden Rd, Ste. 219, Scottsdale, AZ 85260, United States of America na 
cele wykonania niniejszej umowy. Zgoda ta jest wymagana do tworzenia i przechowywania 
zautomatyzowanych kopii zapasowych dzieła. .

13. Zleceniodawca wyraża zgodę na podpowierzenie danych osobowych podmiotowi: Amazon Web 
Services, Inc. (Amazon Web Services); 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States 
na cele wykonania niniejszej umowy. Zgoda ta jest wymagana do tworzenia i przechowywania 
zautomatyzowanych koii zapasowych dzieła. .

14. W zakresie wykraczającym poza niezbędność dla realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie 
może dysponować danymi osobowymi - ma do nich dostęp z braku możliwości technicznej 
zablokowania takich uprawnień, ale nie może ich edytować, zmieniać, dodawać, eksportować czy 
w jakikolwiek sposób udostępniać, kopiować, zmieniać..

15. Strony ustalają karę umowną za niedochowanie obowiązku poufności w wysokości 
10-cio krotności wartości niniejszej umowy oraz ewentualne pokrycie udokumentowanych i 
uzasadnionych szkód (w tym finansowych) wywołanych niezachowaniem poufności..

16. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, i danych firmowych w 
zakresie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu i adresów email do celów 
marketingowych przez wykonawcę w zakresie: :
a) Wiadomości email o charakterze informacyjnym, komercyjnym, niekomercyjnym, 

merytorycznym, edukacyjnym i szkoleniowym: , wykorzystanie numeru telefonu do wysyłania,
b) wiadomości SMS o charakterze komercyjnym, niekomercyjnym, informacyjnym w tym za 

pomocą automatycznych systemów wywoławczych ,
c) Profilowania na cele analitycznym, statystycznym, personalizacji komunikacji. Zgody te 

można zmienić w każdej chwili w formie pisemnej. .
§4

Postanowienia końcowe

1. W przypadku niewykonania umowy w terminie lub wykonania dzieła w sposób wadliwy, 

Zleceniodawca wyznaczy pisemnie (listem poleconym) dodatkowy termin, po którego 
bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy, jednak nie krótszy niż 14 dni roboczych..

2. W przypadku częściowego wykonania umowy i odstąpienia od umowy z dowolnego powodu, w 
którym wymagany jest zwrot zadatku lub wszelkich innych wpłat - przyjmuje się, że 1h lub 10% 
prac to 157,00 zł i o tę kwotę zostanie pomniejszony zwrot wynagrodzenia przez wykonawcę..

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony ustalają brak dodatkowego odszkodowania ponad to 
opisane w niniejszej umowie..

4. Zleceniodawca utrzymuje DZIEŁO na własnym serwerze WWW (hostingu) oraz domenie 
internetowej w ramach własnej infrastruktury lub usług zakupionych u firm zewnętrznych - w 
przypadku braku takiej usługi lub jej awarii/wygaśnięcia, DZIEŁO może zostać odzyskane tylko z 
kopii zapasowej wykonanej przez Zleceniodawcę, upoważnioną do tego osobę lub odpłatnie, jeżeli 
Wykonawca posiada niezależną kopię zapasową dzieła..

5. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. Obie strony umowy wyrażają 
zgodę na elektroniczną wymianę dokumentów. .

6. W przypadku opóźnień, wadliwego wykonania, niewykonania DZIEŁA mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego..
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7. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. .
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 

Zleceniodawcy, obie strony wyrażają zgodę na przeprocesowanie i jej zaakceptowanie w formie 
elektronicznej z zachowaniem pełnej mocy jej zapisów..

9. Ewentualne spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie za pomocą negocjacji lub 
mediacji; spory, których nie będzie można rozstrzygnąć polubownie w rozsądnym terminie 
Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu dla 
Wykonawcy..

 
 
 

ZLECENIODAWCA JAKUB JAWOROWICZ

 Jan Testowy 
 
 
 


