Załącznik nr 4 – Formularz umowy o przyznanie grantu – do Regulaminu konkursu Fundusz Naturalnej Energii w
Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

UMOWA O PRZYZNANIE GRANTU („Umowa”)
zawarta w dniu ……………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:
Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264771 o kapitale zakładowym w wysokości
…………………………. zł wpłaconym w całości, posługującą się nadanym jej Numerem
Identyfikacji Podatkowej: 5272432041 oraz numerem REGON 015716698, zwaną w dalszej
części umowy „Organizatorem Konkursu” lub „Spółką”, reprezentowaną przez:
1) ………………………………………………………….,
2) ………………………………………………………….,
a
…………………………………., adres …………………………….. posługującą się nadanym jej
Numerem Identyfikacji Podatkowej: ……………………………… oraz numerem REGON
………………………, zwaną w dalszej części umowy „Grantobiorcą” lub „Uczestnikiem
Konkursu”, reprezentowaną przez:
1) ………………………………………………………….,
łącznie zwanych „Stronami”.
Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:
§1
1. Spółka oświadcza, iż jest organizatorem Konkursu Fundusz Naturalnej Energii.
2. Konkurs, o którym mowa powyżej został przeprowadzony przez Spółkę na podstawie
przyjętego przez nią „REGULAMINU KONKURSU FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII”.
3. Organizator Konkursu oświadcza, iż w wyniku Konkursu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, ogłoszonego i przeprowadzonego na podstawie Regulaminu, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, praca złożona przez Uczestnika Konkursu na podstawie „Formularza
wniosku o przyznanie dofinansowania” została wybrana jako jedna ze zwycięskich prac
spośród prac konkursowych złożonych w terminie, spełniających warunki określone w
Regulaminie Konkursu i według kryteriów nim określonych.
§2
1. Organizator Konkursu oświadcza, iż z tytułu wybrania pracy Uczestnika Konkursu, jako
jednej z prac zwycięskich, Uczestnikowi Konkursu przysługuje dofinansowanie, w formie
grantu, w wysokości zgodnej z „Formularzem wniosku o przyznanie dofinansowania”,
tj. ……………………… zł (słownie: …………………. złotych 0/00).
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie wypłacone Grantobiorcy
w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przez Strony, na rachunek
bankowy
numer
……….……………………………………………………………………………..
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(właściciel rachunku: …………………………………………………………………).
3. Za dzień wypłaty dofinansowania w formie grantu uznaje się dzień, w którym Organizator
Konkursu złoży w banku prowadzącym jego rachunek bankowy polecenie przelewu kwoty
dofinansowania na rachunek Grantobiorcy.
4. Zmiana numeru rachunku wskazanego w ust. 2 wymaga uprzedniego przekazania do
Organizatora Konkursu stosownej pisemnej informacji (z zachowaniem zasad reprezentacji
Grantobiorcy) ze wskazaniem aktualnych danych rachunku bankowego do płatności.
§3
1. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji autorskiego pomysłu zgłoszonego w ramach
konkursu Fundusz Naturalnej Energii, zgodnie z formularzem wniosku o przyznanie
dofinansowania oraz ze wskazanym w nim harmonogramem.
2. Grantobiorca oświadcza i gwarantuje, że projekt nie jest obciążony prawami, ani
roszczeniami osób trzecich, a w szczególności roszczeniami dotyczącymi praw autorskich
oraz wykonywanie przez Grantobiorcę niniejszej Umowy, nie wymaga żadnych zezwoleń
osób trzecich.
3. Grantobiorca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego dofinansowania na
sfinansowanie realizacji projektu wskazanego w formularzu wniosku o przyznanie
dofinansowania.
4. W przypadku zmian w harmonogramie lub budżecie Grantobiorca zobowiązany jest do
uzyskania pisemnej (mailowej) zgody Sekretariatu Konkursu na dokonanie ww. zmian oraz
wykazania zmian w formularzu sprawozdania, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu
Konkursu. W terminie do 15 sierpnia …............... roku Grantobiorca, zobowiązany jest
przedstawić Sekretariatowi Konkursu sprawozdanie z realizacji dofinansowanego projektu.
5. Warunkiem rozliczenia przyznanej kwoty dofinansowania będzie udokumentowanie przez
Grantobiorcę jego realizacji raportem merytorycznym i finansowym - Załącznikiem nr 5 do
Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy - formularzem sprawozdania,
zawierającym:
a. zestawienie wydatków i kopie dokumentów księgowych
wydatkowanie środków zgodnie z zaplanowanym budżetem,

potwierdzających

b. dokumentację działań i efektów projektu wraz ze zdjęciami.
6. Grantobiorca zobowiązany jest przesłać elektroniczną wersję
Sekretariatu Konkursu na adres e-mail: fne@gaz-system.pl.

sprawozdania do

7. W przypadku braku złożenia sprawozdania przez Grantobiorcę Sekretariat Konkursu zwróci
się do Grantobiorcy o pilne dosłanie sprawozdania. Grantobiorca zobowiązany jest do
przedłożenia sprawozdania w ciągu 7 dni od daty wezwania. Brak przedłożenia
sprawozdania w wyznaczonym terminie skutkuje obowiązkiem zwrotu dofinansowania.
8. W wypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu
kwoty dofinansowania w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
Niezachowanie terminu zwrotu skutkować będzie żądaniem zapłaty odsetek w wysokości
ustawowej od dnia wymagalności kwoty do zwrotu do dnia dokonania zwrotu.
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9. W przypadku, gdy zrealizowana zostanie tylko część projektu, zwrotowi na zasadach
określonych w ust. 7 powyżej podlega kwota pozostałej części dofinansowania
niewykorzystanej na realizację projektu.
10. Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia w materiałach drukowanych i elektronicznych
(na stronach www i portalach społecznościowych np. FB itp.) tworzonych w związku z
realizacją projektu informacji, że: Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z
Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
11. Grantobiorca zobowiązuje się do zamieszczania logo Organizatora Konkursu
w materiałach drukowanych i elektronicznych tworzonych w związku z realizacją projektu.
12. Grantobiorca zobowiązany jest do uzyskania e-mailowej akceptacji Sekretariatu Konkursu
(fne@gaz-system.pl)
dotyczącej
zamieszczenia
logo
Organizatora
Konkursu
w materiałach drukowanych i elektronicznych.
§4
Organizator Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2
niniejszej Umowy, ma prawo do informowania o zrealizowanych pracach w zakresie
autorskiego pomysłu zgłoszonego w ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii, w całości,
bądź z wykorzystaniem jego elementów, we wszelkich materiałach informacyjnopromocyjnych. Grantobiorca zachowuje prawo do samodzielnej realizacji autorskiego
pomysłu, z konkursu Fundusz Naturalnej Energii.
§5
1. Organizator Konkursu powierza Grantobiorcy przetwarzanie w jego imieniu danych
osobowych dotyczących osób, w zakresie i celu jakie okażą się niezbędne do sporządzenia
sprawozdania z realizacji Projektu i których jest administratorem w rozumieniu
rozporządzenia 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 „RODO”, a Grantobiorca jako podmiot
przetwarzający w rozumieniu RODO akceptując warunki tego powierzenia określone w
Umowie gwarantuje, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których powierzenie i dane
dotyczą.
2. Okres, w którym Uczestnik Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe jest tożsamy z
okresem obowiązywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania lub
odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron na Grantobiorcy spoczywa
obowiązek usunięcia danych osobowych zebranych na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 4, o ile zostały one zebrane do chwili
rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy.
3. Celem przetwarzania przez Grantobiorcę danych osobowych powierzonych na podstawie
Umowy jest wyłącznie sporządzenie sprawozdania z realizacji Projektu.
4. Grantobiorca może przetwarzać dane osobowe zarówno w sposób zautomatyzowany jak

Wydanie 2 Wersja 2

PM-MB-R01

Strona 3 z 17

Załącznik nr 4 – Formularz umowy o przyznanie grantu – do Regulaminu konkursu Fundusz Naturalnej Energii w
Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

również niezautomatyzowany, wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej z zastrzeżeniem ust.
7 pkt 1) oraz pkt 2) w formie pisemnej lub elektroniczne, w swojej siedzibie. Przetwarzanie
danych osobowych może obejmować wyłączenie czynności niezbędne do sporządzania
sprawozdania z realizacji Projektu, w szczególności:
1) zbieranie danych osobowych potrzebnych do przygotowania dokumentacji
fotograficznej stanowiącej dowód wykonania Projektu,
2) zbieranie danych osobowych potrzebnych do rozliczenia wydatków finansowych
związanych z realizacją Projektu,
3) utrwalanie danych osobowych na nośnikach elektronicznych,
4) przekazania danych na nośnikach elektronicznych oraz pocztą elektroniczną do Partnera
Konkursu,
5) przekazywanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru
przetwarzania danych osobowych przez osoby wskazane przez Organizatora Konkursu,
jako odpowiedzialne za realizację postanowień Umowy poprzez udzielanie Grantobiorcy
na piśmie lub pocztą elektroniczną dodatkowych zaleceń, wytycznych lub instrukcji.
6. Osobami do kontaktu w sprawach, o których mowa w ust. 5 będą;
1) ………………………………….., tel. ……………………………..adres poczty elektronicznej,
2) ………………………………….., tel. ……………………………..adres poczty elektronicznej.
7. Organizator Konkursu poleca Grantobiorcy, w celu wykonania Umowy, przetwarzanie
kategorii danych dotyczących osób wskazanych w sprawozdaniu z realizacji Projektu tj.:
1) Osoby korzystające z efektów realizacji Projektu
a. podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
b. dane biometryczne: wizerunek.
2) Osoby realizujące Projekt za wynagrodzeniem finansowanym ze środków
pochodzących z grantu:
a. podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
b. dane o zatrudnieniu: stanowisko, nazwa instytucji, stanowisko, kwota
wynagrodzenia za zlecenie, pokryta ze środków pochodzących z grantu,
c. dane biometryczne: wizerunek.
8. Grantobiorca jako Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się:
1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy na
terytorium Unii Europejskiej, chyba że Organizator Konkursu zgodzi się na zmianę miejsca
przetwarzania poza terytorium Unii Europejskiej,
2) poinformować Organizatora Konkursu o zamiarze przekazania powierzonych mu
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli
obowiązek takiego przekazania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo
polskie, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny,
3) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których
dane zostały powierzone na podstawie Umowy, uwzględniające stan wiedzy
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technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
różne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego
zagrożenia; Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie
środków wymaganych na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) – d) RODO; niezależnie od wyników
oceny, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:
a. szkolić, zobowiązać do nieujawnienia w sposób niezgodny z Umową i upoważniać
do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby
wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowień Umowy,
b. zapoznawać osoby, które zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych
przez Organizatora Konkursu danych osobowych, z celami przetwarzania
określonymi w niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia,
c. zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych
oraz sposobów ich zabezpieczenia,
d. przekazać Organizatorowi Konkursu dokumenty potwierdzające realizację
zobowiązań wskazanych w literach a) oraz c) według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do Umowy.
4) zgłaszać bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu
do przetwarzania na podstawie Umowy oraz służyć Organizatorowi Konkursu
niezbędną pomocą w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia są tego rodzaju, że
wymagają zgłoszenia naruszenia w trybie art. 33 RODO organowi nadzorczemu,
5) udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji i pomocy przy przygotowywaniu
przez Organizatora Konkursu zawiadomienia kierowanego do osoby, której dane
dotyczą, jeśli naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania
na podstawie Umowy mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób, których dane zostały przekazane na podstawie Umowy,
6) zależnie od decyzji Organizatora Konkursu po zakończeniu świadczenia usług
związanych realizacją Umowy o współpracy usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane
osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
polskie nakazują przechowywanie danych osobowych,
7) na żądanie Organizatora Konkursu udzielać mu bez zbędnej zwłoki niezbędnych
informacji:
a. potrzebnych do oceny przez niego skutków przetwarzania danych osobowych
powierzonych na podstawie Umowy na prawa lub wolności osób, których dane
dotyczą, w tym ewentualnych konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36
RODO,
b. o odbiorcach danych dotyczących poszczególnych osób, a także o terminach,
zakresie i sposobie tego przekazania,
c. o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu
zapewnienie przez Uczestnika Konkursu odpowiedniego poziomu powierzonych
mu do przetwarzania danych osobowych,
d. o tożsamości inspektora ochrony danych, jeśli taki zostanie przez Uczestnika
Konkursu wyznaczony,
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e. o podmiotach, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji Umowy,
f. potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowiązań wynikających z Umowy.
9. Grantobiorca w imieniu Organizatora Konkursu uzyska pisemną zgodę na publikowanie
zdjęć oraz wykorzystanie nagrań głosu osób, których dane zostaną przekazane w ramach
sprawozdania. Wzory oświadczeń o wyrażeniu zgody dla osób posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych oraz osób nie posiadających pełnej zdolności do
czynności prawnych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Umowy.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji,
u Grantobiorcy w zakresie zbadania zgodności zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania
i zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszej
Umowy, informując Organizatora Konkursu na piśmie z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia audytu.
11. Obowiązek poddania się audytowi może zostać zrealizowany poprzez przedstawienie
wyników audytu zrealizowanego na zlecenie Grantobiorcy przez niezależny podmiot
certyfikujący w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa albo zgodnie z
prawem przetwarzania danych osobowych.
12. Grantobiorca obowiązany jest współpracować z Organizatorem Konkursu i
upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewnić im dostęp do
pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osób oraz informacje o sposobie
przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT oraz
osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych
realizowanych przez Grantobiorcę.
13. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Organizatora Konkursu sporządza protokół
pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Grantobiorca zobowiązuje się w
terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu dostosować do zaleceń pokontrolnych
zawartych w protokole.
14. Jeżeli Grantobiorca naruszy niniejszą Umowę w zakresie dopuszczalnych celów
przetwarzania danych i sposobów ich przetwarzania, uznaje się go za administratora w
rozumieniu RODO w odniesieniu do tego przetwarzania.
§6
1. Uczestnik Konkursu nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy innej osobie bez zgody Organizatora Konkursu.
2. Powierzenie wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora Konkursu.
3. W przypadku udziału podwykonwacy w realizacji części Umowy oraz konieczności
przetwarzania danych osobowych przez podwykonwacy Grantobiorca odpowiada za
działania i zaniechania podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie jak za swoje własne
działania lub zaniechania. Grantobiorca w wystąpieniu o zgodę na powierzenie
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wskaże podwykonawcę, cel oraz zakres
dalszego powierzenia. Podwykonwacy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na
terenie Unii Europejskiej.
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4. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Grantobiorca
zobowiązuje się zawrzeć z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych (podpowierzenia) zapewniającą ochronę danych osobowych na poziomie
nie niższym niż przewidziana w niniejszej Umowie, zapewniając w umowie z podwykonawcą
postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszej
Umowie, a w szczególności zapewnić, iż podwykonwacy wdrożą odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
naruszenia praw lub wolności osób, których dane zostały powierzone, uwzględniające stan
wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz różne
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia;
podwykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków
wymaganych na mocy art. 32 lit. a) – d) RODO. W umowie z podwykonawcą Grantobiorca
zapewni możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Organizatora Konkursu
na zasadach określonych w § 5 ust. 11-14.
§7
1. Grantobiorca zrealizuje w imieniu Organizatora Konkursu obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osób wskazanych przez Grantobiorcę do kontaktów
służbowych wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 3 do Umowy.
2. W związku z treścią ust. 1 powyżej, Grantobiorca zobowiązany jest do zapoznania osób
wskazanych do kontaktów służbowych oraz osób wskazanych do realizacji Umowy z tą
informacją.
§8
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową, w tym związane z jej
wykonaniem, ważnością lub zakończeniem, będą poddawane ostatecznemu
rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Spółki.

3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym
zmiana osób do kontaktów, wskazanych w § 5 ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy.

4.

Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118, tekst jedn. z późn. zm.).

5.

Grantobiorca nie może przenieść na rzecz podmiotów, ani osób trzecich swoich
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez pisemnej zgody Spółki.

6.

Niniejszą Umowę sporządzono
po jednym dla każdej ze Stron.

w

dwóch

Organizator Konkursu
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Załącznik nr 1 do Umowy o przyznanie grantu
…………………………………….
miejscowość, data
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU
Ja niżej podpisany(a) ..................................................., wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w trakcie realizacji ujęć filmowych oraz sesji zdjęciowych
organizowanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A. oraz na nieodpłatne utrwalenie mojego
wizerunku i głosu na ujęciach filmowych oraz zdjęciach i jego rozpowszechnianie przez GAZSYSTEM S.A. w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i
internetowych Spółki, na firmowych profilach społecznościowych oraz w broszurach i
folderach w celach informacyjnych i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową
GAZ-SYSTEM i wydawanych przez tę spółkę lub na jego zlecenie.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/-am treść powyższej zgody i w pełni ją
rozumiem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może
być w każdej chwili cofnięta.
Oświadczam, że otrzymałem/-am informację dotyczącą ochrony danych osobowych
dla osób przekazujących dane w związku z udziałem w ujęciach filmowych i sesjach
zdjęciowych realizowanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A.
...............................................................
(podpis)

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dotycząca ochrony danych osobowych dla osób przekazujących dane w związku z udziałem
w nagraniach ujęć filmowych i sesjach zdjęciowych

Po co nam Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne do zrealizowania ujęć
filmowych/sesji zdjęciowych w celu udokumentowania działalności promocyjnej i sponsoringowej
prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. jak również w celu opublikowania nagrań filmowych w wewnętrznych i
zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i internetowych Spółki, na firmowych profilach
społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach informacyjnych i promocyjnych
przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM i wydawanych przez tę spółkę lub na jego zlecenie.
Z kim dzielimy się danymi?
Dane osobowe będą przetwarzane przez interesariuszy GAZ-SYSTEM:
• naszych pracowników lub współpracowników
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• korzystających z naszych stron internetowych, firmowych profili społecznościowych
• odbiorców naszych broszur i folderów branżowych
• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy
państwowe, instytucje)
• podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności
podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe
oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i mienia.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a)
Rozporządzenia 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 „RODO”), co
oznacza, w tej sytuacji, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i będzie nam
niezbędne do zorganizowania i utrwalenia nagrania filmowego oraz realizacji sesji zdjęciowych, ich
opublikowania w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i
internetowych Spółki, na firmowych profilach społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach
informacyjnych
i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów
związanych z organizacją nagrania filmowego oraz sesji zdjęciowych przez czas publikacji nagrania/zdjęć w
ww. mediach i publikacjach, jak również przez okres niezbędny do przechowywania nagrania dla celów
archiwalnych.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?
Ma Pani/Pan prawo do:
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i
w jakim celu przetwarzamy
sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe
dane albo nie są już one aktualne
usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania.
Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania.
sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu
wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem
podanych danych
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie co do zasady usunięciem
podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem
wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
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Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.
Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować
(lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:
rodo@gaz-system.pl
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Załącznik nr 2 do Umowy o przyznanie grantu

…………………………………….
miejscowość, data
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU (DZIECKO)
Ja niżej podpisany(a) ..................................................., wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka ……………………………… w trakcie ujęć filmowych i sesji
zdjęciowych organizowanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A. oraz na nieodpłatne utrwalenie
wizerunku i głosu mojego dziecka na ujęciach filmowych oraz zdjęciach i jego
rozpowszechnianie przez GAZ-SYSTEM S.A. w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w
tym

na

stronach

społecznościowych

intranetowych
oraz

w

i

internetowych

broszurach

i

Spółki,

folderach

w

na

firmowych

celach

profilach

informacyjnych

i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM i wydawanych przez tę
spółkę lub na jego zlecenie.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/-am treść powyższej zgody i w pełni ją
rozumiem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może
być w każdej chwili cofnięta.
Oświadczam, że otrzymałem/-am informację dotyczącą ochrony danych osobowych
dla osób przekazujących dane w związku z udziałem w ujęciach filmowych i sesjach
zdjęciowych realizowanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A.
...............................................................
(podpis)
Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dotycząca ochrony danych osobowych dla osób przekazujących dane dzieci w związku z
udziałem w nagraniach ujęć filmowych i sesjach zdjęciowych

Po co nam Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci, bo są nam niezbędne do zrealizowania
ujęć filmowych/sesji zdjęciowych w celu udokumentowania działalności promocyjnej i sponsoringowej
prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. jak również w celu opublikowania nagrań filmowych w wewnętrznych
i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i internetowych Spółki, na firmowych
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profilach społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach informacyjnych i promocyjnych
przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM i wydawanych przez tę spółkę lub na jego zlecenie.
Z kim dzielimy się danymi?
Dane osobowe będą przetwarzane przez interesariuszy GAZ-SYSTEM:
naszych pracowników lub współpracowników
korzystających z naszych stron internetowych, firmowych profili społecznościowych
odbiorców naszych broszur i folderów branżowych
podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy
państwowe, instytucje)
• podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności
podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe
oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i mienia.
•
•
•
•

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? Nie przekazujemy danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci stanowi zgoda (art. 6, ust.
1, lit. a) Rozporządzenia 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 „RODO”), co oznacza, w tej sytuacji, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych
dziecka/dzieci jest dobrowolne i będzie nam niezbędne do zorganizowania i utrwalenia nagrania
filmowego oraz realizacji sesji zdjęciowych, ich opublikowania w wewnętrznych i zewnętrznych
publikacjach, w tym na stronach intranetowych i internetowych Spółki, na firmowych profilach
społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach informacyjnych i promocyjnych
przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania
kontaktów związanych z organizacją nagrania filmowego oraz sesji zdjęciowych przez czas publikacji
nagrania/zdjęć w ww. mediach i publikacjach, jak również przez okres niezbędny do przechowywania
nagrania/zdjęć dla celów archiwalnych.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?
Ma Pani/Pan prawo do:
•
•
•
•
•

dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób
i w jakim celu przetwarzamy
sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne
usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich
przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu
wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem
podanych danych
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•
•

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie co do zasady
usunięciem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem
wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana dziecka/dzieci w oparciu
o dane osobowe.
Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może
Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl
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Załącznik nr 3 do Umowy o przyznanie grantu
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do
reprezentacji przy zawieraniu umów z Operatorem Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla osób wskazanych do kontaktów służbowych
w umowach lub do wykonania umów zawieranych z GAZ-SYSTEM
Po co nam Twoje dane osobowe?
Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne dla potrzeb ustalenia uprawnień do zawarcia
lub wykonania umowy, a także w celu utrzymywania kontaktów służbowych w związku z zawarciem i
wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana jako reprezentanta do zawarcia
umowy lub do jej wykonania lub w celu utrzymywania kontaktów służbowych związanych z zawarciem
lub wykonaniem umowy.
Z kim dzielimy się danymi?
Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:
•
•
•
•

nasi pracownicy lub współpracownicy,
członkowie organów GAZ-SYSTEM,
podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy,
organy państwowe, instytucje),
podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności
podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii,
pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony
osób i mienia.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, które nie
chronią ich odpowiednio.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
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 „RODO”,
co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla potrzeb ustalenia
uprawnień do zawarcia lub wykonania umowy, a także w celu utrzymywania kontaktów służbowych w
związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana jako
reprezentanta do zawarcia umowy lub do jej wykonania lub w celu utrzymywania kontaktu służbowego
w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy jak również
utrzymywania kontaktów służbowych związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy, jak również przez
okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów archiwalnych.
Skąd mamy dane?
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Dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę i który wskazał Panią/Pana do jej
zawarcia, wykonania lub do kontaktów służbowych związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy.
Jakie kategorie danych przetwarzamy?
Przetwarzane są obecnie następujące kategorie danych osobowych:
•
•
•

Dane podstawowe (w celu identyfikacji) takie jak imię i nazwisko,
Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub
pocztą elektroniczną) w szczególności takie jak nr telefonu, adres siedziby, adres e-mail,
Inne dane identyfikacyjne wpisane we właściwych rejestrach lub wskazane w
pełnomocnictwach lub innych dokumentach (w celu weryfikacji uprawnienia do zawarcia lub
wykonania umowy) np. PESEL, funkcja /stanowisko służbowe, adres zamieszkania, nr dowodu
osobistego wskazane w przekazanych dokumentach lub widniejące we właściwych rejestrach.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane
osobowe.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?
Ma Pani/Pan prawo do:
•
•
•
•
•
•

dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki
sposób i w jakim celu przetwarzamy,
sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich
przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu
wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana
prawa w związku z
przetwarzaniem podanych danych,
wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan
zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl
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Załącznik nr 4 do umowy – Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych przez Grantobiorcę
Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych przez Grantobiorcę do przetwarzania danych
osobowych, których administratorem danych jest GAZ-SYSTEM S.A.

W związku z upoważnieniem mnie do przetwarzania danych osobowych dotyczących
………………………………………………………………………., dla których Administratorem jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM S.A.) zobowiązuję się do
tego, że:
1) będę przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zobowiązań
wynikających
z
Umowy
nr
…………………..
zawartej
pomiędzy
……………………………………. a GAZ-SYSTEM S.A. w dniu ………….….. i w zakresie
określonym w przedmiotowej umowie,
2) zachowam w tajemnicy, także po ustaniu współpracy z GAZ-SYSTEM S.A., przetwarzane
przez mnie dane osobowe oraz zapewnię im odpowiednią ochronę, w szczególności
zabezpieczę je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem,
nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem,
3) zachowam w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych,
4) natychmiast zgłoszę do GAZ-SYSTEM S.A. wszelkie sytuacje, które mogą wskazywać na
naruszenie ochrony przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, iż naruszenie powyższych obowiązków może
powodować odpowiedzialność za naruszenie postanowień ww. Umowy oraz przepisów
rozporządzenia 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).

……………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dla osób podających dane w związku z zobowiązaniem do zachowania poufności

Po co nam dane osobowe?
Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne dla udokumentowania
udzielonego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w naszej Spółce, które
wymagają ochrony przez nieuprawnionym ujawnieniem (musimy mieć kontrolę nad tym, kto
ma dostęp do naszych danych).
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Z kim dzielimy się danymi?
Wgląd w dane będą mieli tylko nasi pracownicy.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak brak danych
uniemożliwi nam dopuszczenie Pani/Pana do wykonywania umowy w związku z którą dostęp
miałby zostać udzielony. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r.
(RODO), co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla
realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie naszych
danych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i później do czasu upływu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą uzyskuje Pani/Pan dostęp
do danych osobowych.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?
Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane,
w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy
• sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne
• usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych
osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia
danych
• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich
przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
• sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w
celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku
z przetwarzaniem podanych danych
• wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa
Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa
Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana w rozumieniu
RODO?
•

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o
dane osobowe.
Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa
może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami
poprzez: rodo@gaz-system.pl.
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