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Załącznik nr 3 do ZO– ZGK/ZO/03-1/2021 
 
 

POSTANOWIENIA UMOWY 
 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
 
Niniejsza umowa została zawarta w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) i regulaminu wewnętrznego  - w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 
ZGK/ZO/03-1/2021  pn. świadczenie outsourcingu usług księgowo-finansowych i ewidencji kadrowo-płacowej  w podziale na 
części  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii. 
 

______________________________ 

 
 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie, którego przedmiotem 

jest: 
a) bieżące prowadzenie, począwszy od dnia od dnia 01 października  2021 r. do dnia 30 września 

2023 roku (24 miesiące), ewidencji księgowej Spółki przy wykorzystaniu programu 
komputerowego Zintegrowany System Informatyczny Unisoft, wersja 5.19.5.2 oraz późniejsze 
(dalej: „ZSI”), w sposób i w formie przewidzianej w ustawie o rachunkowości oraz przepisach 
podatkowych wraz ze sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji i 
informacji podatkowych, 

b) reprezentowanie Spółki wobec organu podatkowego, ZUS i GUS wraz z uprawnieniem do 
podpisywania w imieniu Spółki deklaracji i informacji podatkowych oraz deklaracji i 
korespondencji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, a także sprawozdań 
statystycznych, przy czym do realizacji tych zadań udzielone zostałyby odrębne 
pełnomocnictwa.  

 
 
2. Zakres świadczonych usług obejmować będzie następujące czynności: przejęcie dokumentacji 

bieżącej, księgowanie dokumentów, naliczanie wynagrodzeń, zamknięcie miesiąca, 
sprawozdawczość GUS, zamknięcie roku, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i 
pozostałej sprawozdawczości obligatoryjnej oraz obsługa audytu. Usługi będą realizowane z 
uwzględnieniem funkcjonujących w spółce centrów zysków (rodzajów działalności) i centrów 
kosztów. Podział analityczny przychodów i kosztów powinien umożliwić uzyskanie informacji 
niezbędnych do prawidłowego ustalania cen z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dz.U. 2018, poz. 472.   

 
3. Przedmiot usługi obejmuje także wykonywanie innych czynności na podstawie dyspozycji 

Zleceniodawcy. Zakres tych czynności oraz wynagrodzenie będą ustalane pomiędzy 
Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Zleceniobiorca z ważnych powodów może odmówić przyjęcia 
dodatkowego zlecenia. Jeżeli dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy konieczna okaże się 
weryfikacja, uzupełnienie lub korekta ewidencji księgowej, płacowej lub podatkowej za lata 
wcześniejsze, dodatkowe zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonania tych czynności.  

 
4. W skład dokumentacji rachunkowej, o której mowa w pkt 1 wchodzą m.in.: księga rachunkowa 

(dziennik), ewidencje sprzedaży i zakupów VAT. Zleceniobiorca jest zobowiązany przekazywać 
raporty edytowane z programu ZSI oraz udzielać niezbędnych wyjaśnień (telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną). 
 

5. Szczegółowy zakres zadań objętych zleceniem wyspecyfikowano w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
Umowy. 
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6. Zleceniobiorca oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków 
w zakresie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r. w obszarach określonych w częściach 1 – 4 Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
7. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać przy udziale 

pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność 
za działania pracowników jak za działania własne. 
 

8. Zleceniodawca zobowiązuje się przekazywać dokumenty źródłowe nie później niż w ciągu 7 dni  
od zakończenia miesiąca oraz udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień w celu prawidłowego 
ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. 

 
9. Do obowiązków Spółki należą w szczególności następujące czynności: 

- wystawianie faktur sprzedażowych i generowanie plików do importu do programu ZSI, 
- zapewnienie importu wyciągów bankowych do programu ZSI, 
- analiza rozrachunków z odbiorcami i prowadzenie windykacji, 
- przekazywanie dokumentacji źródłowej. 

 
10. Strony zgodnie ustalają, że dokumentacja, o której mowa w pkt. 1, 2, 4, 6 i 7 niniejszej umowy 

przechowywana będzie w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniobiorcę, tj. 
…………………………………………………………, a po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy  
w siedzibie Zleceniodawcy.   

 
11. Ustala się terminy realizacji umowy zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego i bilansowego oraz z innymi przepisami, na podstawie których wykonywany będzie 
przedmiot umowy, a także z oczekiwaniami Zleceniodawcy.  

 
12. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Zleceniobiorcy przysługuje następujące 

wynagrodzenie miesięczne: 
1) za realizację zlecenia w przedmiocie określonym w pkt. 1 ppkt. a) i b) niniejszej Umowy - ……. 

zł netto; 
2) umowa nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za zamknięcie roku obrotowego wraz ze 

sporządzaniem sprawozdań finansowych wraz z ewentualną obsługą audytu, które są 
traktowane jako czynności objęte miesięcznym wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt. 12,  
ppkt. 1) i 2) niniejszej Umowy. 
 

Wynagrodzenia powyższe powiększane będzie o należny podatek od towarów i usług.  
Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia 
usługi przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od przekazania faktury za wykonaną usługę.  

 
13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i szkody powstałe na skutek niestaranności 

Zleceniodawcy polegającej na udostępnieniu dokumentacji wadliwej, w tym niekompletnej lub  
w terminach niezgodnych z ustalonymi oraz nieprzekazywaniu należności podatkowych  
w obowiązujących terminach. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe 
po stronie Zleceniodawcy z powodu niewłaściwego prowadzenia rachunkowości, nieprawidłowo 
naliczonych kwot podatków i nieterminowo przekazanych deklaracji i informacji podatkowych. 
Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za zgubienie dokumentów przekazanych przez 
Zleceniodawcę. 

 
14. Zleceniobiorca oświadcza, że - zgodnie z przepisem art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym - 

Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał 
się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest 
ograniczony w czasie, obowiązywać będzie także po rozwiązaniu umowy.  Doradca podatkowy nie 
może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, o których dowiedział się 
wykonując czynności doradztwa podatkowego, w tym prowadzenie ksiąg, chyba że został 
zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami (dotyczy postępowań 
karnych). Powyższe dotyczy także osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego w zakresie 
wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego. Obowiązek zachowania 
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tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych organom Państwa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu w zakresie określonym tą ustawą. 

 
15. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej doradcy 

podatkowego w………………………………………………………………., a ubezpieczenie to obejmuje swym zakresem 
także odpowiedzialność z tytułu prowadzenia ksiąg. Kopia przedmiotowej polisy ubezpieczeniowej 
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się 
utrzymywać posiadanie polisy na warunkach równych lub lepszych aktualnie posiadanej polisie 
ubezpieczeniowej przez cały okres trwania przedmiotowej Umowy. 

 
16. Umowę zawarto na czas określony na okres 24 miesięcy z prawem do jej wypowiedzenia przez 

każdą ze Stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

 
17. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy pełną 

dokumentację sporządzoną na podstawie niniejszej umowy nie późnej niż w terminie jednego dnia 
roboczego od dnia jej rozwiązania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez Strony Umowy.  

 
18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia prowadzące do jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 
 

ANEKS z dnia ………………………… 
DO UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Z DNIA…………… 

 
 
 

§ 1. 
Użyte w umowie określenia oznaczają: 
1. RODO - Rozporządzenie 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 osobowych). 
 

§ 2. 
1.W ramach umowy na świadczenie usług księgowych Zlecający zleca Zleceniobiorcy przetwarzanie 
danych osobowych a Zleceniobiorca przyjmuje dane i zobowiązuje się do ich przetwarzania na 
warunkach opisanych w niniejszym aneksie do umowy. 
2.Zlecający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania danych osobowych. 
Zlecający zapewnia, że posiadane przez niego i przekazywane Zleceniobiorcy do przetwarzania dane 
osobowe zostały zgromadzone i udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Zleceniobiorca uprawnione jest do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie 
w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy na świadczenie usług księgowych. 
Zleceniobiorca zapewnia o działaniu w zgodzie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.  
 

§ 3. 
1. Zleceniobiorca jest uprawniony do wykonywania na powierzonych mu do przetwarzania danych 
osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub nie zautomatyzowanych operacji przetwarzania 
uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji czynności objętych umową na świadczenie usług 
księgowych w szczególności ich przechowywania, przesyłania przez publiczną sieć łączności 
internetowej, modyfikowania i udostępniania. 
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2.Dane osobowe przechowywane są w infrastrukturze Zleceniobiorcy (w tym na serwerach 
Zleceniobiorcy  zlokalizowanych w lokalach Zleceniobiorcy ) oraz w infrastrukturze podmiotów 
trzecich. 
3.W przypadku, gdy czynności przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na świadczenie 
usług księgowych, wykonywane będą przez Zlecającego lub osoby przez niego upoważnione w 
infrastrukturze udostępnionej przez Zleceniobiorcę  lub podmioty trzecie za zapewnienie ochrony 
tych danych zgodnie z przepisami RODO odpowiada Zlecający. 
4. Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z usług i infrastruktury podmiotów trzecich w 
trakcie realizacji przetwarzania danych osobowych, przy zachowaniu warunków dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Zleceniobiorca 
zobowiązany jest do powiadomienia Zlecającego o zamiarze korzystania z usług podmiotów trzecich 
które nie zostały wymienione w aneksie w formie elektronicznej. Zlecający jest uprawniony do 
wyrażenia sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Brak sprzeciwu w 
powyższym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Zlecającego zgody na dalsze 
powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu przez Zleceniobiorcę. 
Wyrażenie sprzeciwu przez Zlecającego może być powodem rozwiązania przez Zleceniobiorcę 
umowy na świadczenie usług księgowych na warunkach określonych w tej umowie. W przypadku 
złożenia sprzeciwu przez Zlecającego dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez 
Zleceniobiorcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne. 
 
 

§ 4. 
Zleceniobiorca oświadcza, że: 
1.Zgodnie z wymaganiami RODO dane osobowe Zlecającego będą przetwarzane za pomocą 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w sposób zapewniający odpowiednią ich 
ochronę, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
2.Przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie umowy na świadczenie usług księgowych oraz 
na udokumentowane polecenie Zlecającego. 
3.Dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz 
których dostęp do danych osobowych jest niezbędny do wykonania czynności określonych w umowie 
na świadczenie usług księgowych, w związku z którą dochodzi do przetwarzania danych osobowych. 
Osoby mające dostęp do danych osobowych, zobowiązane będą do zachowania tajemnicy w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 
4.Wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przetwarzanym 
danym osobowym właściwego stopnia bezpieczeństwa, odpowiadającego istniejącemu ryzyku, przy 
uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrożenia, charakteru, zakresu, kontekstu i celów 
przetwarzania danych osobowych. 
5.Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Zlecającemu poprzez 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania 
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 
6.Pomaga Zlecającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO przy 
uwzględnieniu charakteru przetwarzania oraz dostępnych informacji. 
7.Na żądanie Zlecającego przekaże wszelkie znajdujące się w dyspozycji Zleceniobiorcy informacje w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. Zlecający 
nie ma prawa do żądania informacji poza zakresem, odpowiednim do stopnia bezpieczeństwa, o 
jakim mowa w punkcie § 3 ust. 4. 
8.Umożliwi Zlecającemu lub działającej w jego imieniu osobie trzeciej, przeprowadzenie kontroli 
sposobu wywiązania się z wyżej wymienionych obowiązków, w tym również przez współdziałanie w 
przeprowadzeniu kontroli na warunkach określonych w § 5 niniejszego aneksu. Powyższe obowiązki 
pomocy będą wykonywane przez Zleceniobiorcę w sytuacji gdy Zlecający nie ma możliwości 
wykonania danej czynności samodzielnie, tj. we własnym zakresie lub przy współdziałaniu ze strony 
osób trzecich innych niż Zleceniobiorca, oraz wyłącznie w zakresie obiektywnie niezbędnym dla 
umożliwienia Zlecającemu wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów 
prawa.  
 

§ 5. 
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1.Zlecający jest zobowiązany zawiadomić Zleceniobiorcę o zamiarze przeprowadzania kontroli z 
odpowiednim wyprzedzeniem, tj. na co najmniej miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli, 
wskazując dokładny zakres, proponowany termin oraz osoby upoważnione przez Zlecającego do 
przeprowadzenia kontroli. Jeżeli przeprowadzenie kontroli przetwarzania nie będzie możliwe w 
terminie proponowanym przez Zlecającego w zawiadomieniu, Zleceniobiorca poinformuje 
Zlecającego o pierwszym możliwym terminie przeprowadzenia kontroli. 
2.Kontrola może być prowadzona przez Zlecającego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są 
przetwarzane przez Zleceniobiorcę w wykonaniu umowy na świadczenie usług księgowych, bez 
uszczerbku dla tajemnicy Zleceniobiorcy  oraz informacji poufnych należących do osób trzecich. 
3.Zlecający dostarczy Zleceniobiorcy  raport z przeprowadzonej kontroli, podpisany przez obie 
Strony. Raport zawierał będzie wnioski z kontroli oraz jeśli okaże się to konieczne uzgodniony przez 
strony zakres i warunki ewentualnych zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych przez 
Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca ma prawo do weryfikacji ustaleń zawartych w raporcie i uprawnione 
jest do powołania biegłego z zakresu ochrony danych osobowych w celu oceny rzetelności raportu. 
W przypadku uznania przez biegłego kontroli za przeprowadzoną niezgodnie z przepisami RODO lub 
raportu za nierzetelny lub jego wniosków za nieuzasadnione, koszty powołania biegłego pokrywa 
Zlecający.  
4.Wszelkie koszty kontroli, prowadzonych przez Zlecającego lub przez osoby trzecie działające w 
imieniu i na rzecz Zlecającego, pokrywa Zlecający. 
 

§ 6. 
1.Całkowita odpowiedzialność Zleceniobiorcy  za wyrządzone szkody będące wynikiem niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności przetwarzania danych osobowych ograniczona jest do kwoty 
5000 zł i nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% łącznej wartości netto opłat zapłaconych 
przez Zlecającego na rzecz Zleceniobiorcy  w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok w 
którym wyrządzono szkodę, a jeśli taki okres nie został jeszcze osiągnięty, nie może przekroczyć 
kwoty 50% łącznej wartości netto opłat zapłaconych przez Zlecającego na rzecz Zleceniobiorcy  
ustalonej według stanu z dnia poprzedzającego dzień wyrządzenia szkody. Kwoty ustala się biorąc 
pod uwagę wyłącznie opłaty wynikające z prowadzenia w ramach niniejszej umowy ksiąg 
rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, rozliczeń w zakresie 
naliczania płac i rozliczeń w zakresie kadr i płac. 
2.W związku z wykonywaniem czynności przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorca nie 
odpowiada za wyrządzoną szkodę w postaci utraconych korzyści, odpowiedzialność Zleceniobiorcy  
jest także wyłączona, jeśli Zleceniobiorca  nie miał wpływu na zaistniałe okoliczności, które 
doprowadziły do szkody, ani za szkody, które wynikły z okoliczności, których nie mogło przewidzieć 
przy zachowaniu należytej staranności. 
3.W związku z wykonywaniem czynności przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorca ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za działanie lub zaniechanie stanowiące niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie niniejszej umowy będące wynikiem winy umyślnej. 
 

§ 7. 
1.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania 
umowy na świadczenie usług księgowych i rozpoczyna nie wcześniej niż z dniem podpisania 
niniejszego aneksu. 
2.Przetwarzanie danych osobowych ustaje z dniem upływu okresu przedawnienia roszczeń, które 
może podnosić Zlecający z tytułu zawartej ze Zleceniobiorcą umowy na świadczenie usług 
księgowych, nie wcześniej jednak niż z upływem minimalnego okresu przechowywania danych 
osobowych określonego przez obowiązujące przepisy prawa. 
3.Z upływem terminów wskazanych w ust. 2 Zleceniobiorca trwale usunie przechowywane dane 
osobowe i ich kopie, będące przedmiotem umowy na świadczenie usług księgowych.  
4.Na żądanie Zlecającego Zleceniobiorca  przekaże przechowywane dane osobowe w postaci 

elektronicznej w formie pliku wygenerowanego przez oprogramowanie w którym te dane były 

przetwarzane lub w innej formie jeśli będzie to możliwe. Żądanie powinno być dostarczone do 

Zleceniobiorcy  w terminie jednego miesiąca następującego po miesiącu w którym rozwiązano 

umowę na świadczenie usług księgowych. 

§ 8. 
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1.Przetwarzaniu podlegają dane w postaci elektronicznej i postaci materialnej, zorganizowane w 

struktury baz danych oraz materialnych zbiorów danych, zarządzanych przez Zleceniobiorcę . 

2.Przetwarzaniu podlegają dane o niżej wymienionych parametrach: 

1)Kontrahenci - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:- nazwa prowadzonej 

działalności gospodarczej (firma), imię, nazwisko, adres: geograficzny i poczty elektronicznej, numer 

telefonu, NIP, REGON, nr. rachunku bankowego, 

 2)Kontrahenci - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:- imię, nazwisko, adres: 

geograficzny i poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, nr. rachunku bankowego,  

3)Pracownicy, członkowie ich rodzin, zleceniobiorcy - osoby fizyczne:- imię, nazwisko, adres: 

geograficzny i poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, nr. dowodu osobistego, nr. rachunku 

bankowego, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stopień pokrewieństwa, stopień 

niepełnosprawności, obywatelstwo, wykształcenie, historia zatrudnienia, zwolnienia lekarskie, 

członkowie rodziny, wysokość wynagrodzenia 

4)Zlecający, członkowie jego rodziny - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby 

fizyczne- nazwa prowadzonej działalności gospodarczej (firma), imię, nazwisko, adres: geograficzny i 

poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, PESEL, REGON, nr. dowodu osobistego, nr. rachunku 

bankowego, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stopień pokrewieństwa, stopień 

niepełnosprawności, obywatelstwo, wykształcenie, historia zatrudnienia, zwolnienia lekarskie, 

członkowie rodziny, wysokość wynagrodzenia 

5)Osoby trzecie upoważnione przez Zlecającego do kontaktów ze Zleceniobiorca : - osoby fizyczne:- 

imię, nazwisko, adres: geograficzny i poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, nr. dowodu 

osobistego 

 

§ 9. 

Zlecający wyraża zgodę na korzystanie przez Zleceniobiorcę  z usług i infrastruktury następujących 

podmiotów trzecich w wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych: 

1]……………………………. 

2]………………………………. 
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