Umowa zlecenie
zawarta w dniu 8.01.2018 w Katowicach pomiędzy: Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym,
ul Francuska 32, 40-028 Katowice, zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
Mieczysław Mielcarek – Prezes Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego;
Andrzej Kodura – Sekretarz Zarządu Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego;
a
…………………………….…..................
PESEL
…........................................zamieszkałą/ym
w
……………………………………………………………………..zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą,
zawarto umowę następującej treści:
§1. Przedmiot umowy
1.Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca – nauczyciel wychowania fizycznego w szkole zobowiązuje się do
zorganizowania i prowadzenia przez 35 tygodni w okresie od 8 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 minutowych
jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 – osobowych dla uczniów jednej szkoły. Zleceniobiorca zajęcia
sportowe przeprowadzi zgodnie z wszystkimi wytycznymi programu SKS. Zleceniobiorca prowadzi ……… grup
/wpisać ilość prowadzonych grup/.
2.Zleceniobiorca łącznie przeprowadzi 70 jednostek zajęć sportowych na gminnych obiektach sportowych z
wykorzystaniem niezbędnego sprzętu sportowego udostępnionych nieodpłatnie dla potrzeb realizacji programu.
3.Zleceniobiorca, pracujący z dziećmi lub młodzieżą szkolną ma możliwość doboru dni i godzin, w których będą
realizowane czynności umowne tak, aby w okresie 8 styczeń 2018 r.– 30 czerwiec 2018 r. przeprowadził zajęcia w 22
tygodniach – 44 godzin zajęć sportowych., a w okresie 4 wrzesień - 30 listopad 2018 br przeprowadzi zajęcia w 13
tygodniach tj. 26 godzin zajęć sportowych.
4.Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do prowadzenia dziennika elektronicznego, poprzez dokonywanie w
nim bieżących i systematycznych wpisów dot. przeprowadzonych zajęć sportowych oraz wykonania innych czynności
zleconych przez Zleceniodawcę.
5.Zleceniobiorca, zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć przynajmniej raz na semestr testów
sprawnościowych i wprowadzenie ich wyników do elektronicznej bazy danych wskazanej przez Zleceniodawcę.
§2. Wynagrodzenie
1.Stawka za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej zajęć wynosi 40 zł brutto /słownie: czterdzieści złotych brutto/, z
której dokona się stosownych potrąceń, łącznie za przepracowanie 70 godzin x 40zł = 2.800zł brutto./słownie:
dwatysiąceosiemsetzłotych/.
2.Wysokość należnego wynagrodzenia za przepracowany miesiąc zostanie wyliczona na podstawie prowadzonej
ewidencji zajęć w dzienniku elektronicznym – stan na 3 dzień następnego miesiąca i przekazana na wskazane przez
Zleceniobiorcę konto bankowe do 26 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia zostanie wyliczone na podstawie
wgranego do dziennika elektronicznego comiesięcznego RAPORTU PRACY – ROZLICZENIA GODZIN,
potwierdzonego podpisem i pieczątką Dyrektora/Kierownika jednostki prowadzącej szkołę i podpisem nauczyciela
prowadzącego grupę/grupy szkoleniowe.
3.Zleceniobiorca oświadcza, że z tytułu zatrudnienia uzyskuje wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego
wynagrodzenia, tj. 2.100zl brutto i nie wnosi o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym,
chorobowym.
§3. Odpowiedzialność
1.Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem
umowy, w tym w szczególności organizacji i przeprowadzenie zajęć sportowych, o których mowa w §1 niniejszej
umowy.
2.Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcę od odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń wobec Zleceniodawcy
przez osoby trzecie, będących konsekwencją działań lub zaniechań Zleceniobiorcy związanych z organizacją i
przeprowadzeniem zajęć sportowych, o których mowa w §1 niniejszej umowy.
§4. Przetwarzanie danych nauczyciela
1.Zleceniobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych
osobowych do celów realizacji niniejszej umowy.
2.Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zleceniodawca
przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem danych jest Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, ul.
Trylogii 2/16,

2) podane przez Zleceniobiorcę dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji niniejszej umowy, jak
również w celach ewidencyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i sprawozdawczych w związku z
Programem „Szkolny Klub Sportowy”,
3) podane przez Zleceniobiorcę dane będą udostępniane Ministerstwu Sportu i Turystyki na potrzeby Programu
Szkolny klub Sportowy oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na potrzebę realizacji projektu
Narodowa Baza Talentów.
3.Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w trakcie realizacji niniejszej
umowy.
§5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
1.Zleceniodawca otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym na
stronie www.szkolnyklubsportowy.pl na czas trwania umowy.
2.Zakres dotyczy danych identyfikujących uczniów z grupy, którą zleceniobiorca prowadzi oraz wyników testów
sprawnościowych.
3.Zleceniodawca zobowiązuje się do:
- zapoznania i wypełniania obowiązków wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
- zachowania w tajemnicy danych oraz informacji o ich zabezpieczeniu, również po ustaniu umowy,
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem,
nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
§6. Oświadczenia zleceniobiorcy.
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu „SKS” (zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 833). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. Dane osobowe są niezbędne do realizacji projektu ”SKS”.
2.Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i
informacyjnych programu „SKS” w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w
dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
3.Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania ŚLSZS o wszelkich zmianach danych osobowych oraz
zwolnieniach lekarskich (w trakcie zwolnienia lekarskiego nie można realizować zajęć w ramach programu SKS).
4.Oświadczam, że zapoznałem się z założeniami i regulaminem programu Szkolny Klub Sportowy
na
2018 rok oraz zobowiązuję się do realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmuję wszelkie obowiązki z nich
wynikające.
§7. Oświadczenia zleceniodawcy.
1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją projektu SKS jest Śląski Szkolny
Związek Sportowy, 40-028 Katowice, ul. Francuska 32.
2.Zleceniodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celach przewidzianych
w niniejszej umowie.
3.Zleceniodawca zobowiązuje 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 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych,
- udzielania zleceniobiorcy na każde jego żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych
osobowych
- zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonaniem czynności objętych niniejszą umową, a także
zachowania poufności informacji po rozwiązaniu niniejszej umowy.
§8. Obowiązywanie umowy
1.Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania określonych w umowie czynności tj. od 8 stycznia do 30 listopada
2018 br. i wygasa z chwilą ich wykonania.
2.W przypadku niewykonania zlecenia w terminie lub wykonania niezgodnie z umową Zleceniodawca ma prawo do
natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez odszkodowania.
3.Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy
§9. Postanowienia końcowe
1.Zleceniodawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy do przestrzegania przepisów
BHP oraz do czuwania nad bezpieczeństwem uczestników podczas zajęć, a w razie konieczności do udzielenia
uczestnikom zajęć niezbędnej pomocy.

2.Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się
na pozaumowne ustalenia.
3.W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby
Zleceniodawcy.
5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

………………………….
/podpis Zleceniobiorcy/

…………………………………
/podpis Zleceniodawcy

