UMOWA
O WSPÓŁPRACY W REALIZACJI PROGRAMU „KARTA GÓRALA”

zawarta w dniu ……….……………..w Szczyrku
pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku przy ul.
Beskidzkiej 106, 43-470 Szczyrk, NIP: 547-008-77-74, REGON 072320444, reprezentowanym
przez Dyrektora Sabinę Bugaj,
zwany w dalszej części Porozumienia „Organizatorem Programu”
a:
(nazwa Partnera, NIP, Regon, ew. KRS)
…………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez…………………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Partnerem Programu”.

§1
Partner programu przystępuje do realizacji – w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do Programu pod nazwą „Karta Górala”, prowadzonego przez Organizatora Programu na
podstawie Zarządzenia nr 97/2018 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 2 października 2018r. w
sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą „Karta Górala” oraz Porozumienia
zawartego w dniu 2

października 2018r. pomiędzy Gminą Szczyrk a Organizatorem

Programu.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron
w związku z realizacją Programu „Karta Górala”, zwanego dalej „Zadaniem”. Umowa określa
zasady funkcjonowania i współpracy między stronami przy realizacji zadania.
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2. Partner programu wprowadza do swojej oferty następujące ulgi i uprawnienia dla
posiadaczy „Karty Górala”:
Adresy miejsc, gdzie można realizować ulgi,
uprawnienia i rabaty

Zakres i wysokość ulg oraz uprawnień

3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest podpisanie niniejszej Umowy, której integralną
częścią jest Regulaminu Współpracy Partnerów z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i
Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku w ramach programu „Karta Górala” oraz
zaakceptowanie Regulaminu Programu „Karta Górala”.
§3
1. Partner programu zobowiązuje się do finansowania udzielonych ulg i uprawnień we
własnym zakresie.
2. W realizacji zadania Partner Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu
Współpracy Partnerów z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika
w Szczyrku w ramach programu „ Karta Górala” oraz Regulaminu Programu „ Karta Górala”.
§4
Organizator Programu, działając na mocy art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO,
informuje Partnera Programu, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im.
Jana Więzika w Szczyrku z siedzibą pod adresem: 43-360 Szczyrk, ul. Beskidzka 106,
reprezentowany przez Dyrektora.
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2) W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:, e-mail: iod-mokpi@szczyrk.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji
Umowy oraz przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury,
Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku
z realizacją Zarządzenia nr 97/2018 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 2 października 2018r.
w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą „Karta Górala” oraz
Porozumienia zawartego w dniu 2

października 2018r. pomiędzy Gminą Szczyrk a

Organizatorem Programu.
5) Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak
stanowią; Ponadto dane osobowe Partnerów Programu mogą być ujawnione podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji Programu.
6) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO;
7) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest
możliwe zawarcie i realizacja Umowy;
9) Partner Programu ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
10)

Partner Programu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11)

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku nie będzie

przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie podanych danych osobowych.

§5
Partner przystępujący do współpracy z Organizatorem Programu uzyskuje następujące
profity:
- wpis na stronę www.kartagorala.pl
- wpis w gazecie #dzień dobry Szczyrk – z logo, zdjęciem i krótkim opisem zakresu
działalności firmy (w zależności od przesłanych Organizatorowi materiałów)
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- powierzchnię reklamową podczas imprez miejskich: stoisko promocyjne, flagi, baner,
reklama na telebimie – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przed daną imprezą.

§6
1. Organizator Programu zapewni Partnerowi Programu materiały informacyjne dotyczące
Programu „Karta Górala”, a Partner Programu zobowiązuje się do udzielenia informacji o tym
Programie wszystkim zainteresowanym.
2. Partner Programu zobowiązuje się do składania Organizatorowi Programu rocznego
sprawozdania obejmującego liczbę udzielonych ulg i rabatów – w terminie rocznym od daty
zawarcia niniejszej umowy.
§7
Organizator Programu umieści na swojej stronie internetowej informacje o określonym
w

niniejszej

Umowie

sposobie

zaangażowania

Partnera

Programu

w

Program

„Karta Górala” oraz o jego danych teleadresowych, poda również jego logotyp
i informację dotyczącą adresu jego strony internetowej www.
§8
1. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez
złożenie stosownego oświadczenia na piśmie przesłanego na adres Miejskiego Ośrodka
Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 106. W
terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie
informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte. Partner po rezygnacji z
uczestnictwa w Programie nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem
związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o
Programie w terminie 7 dni od daty otrzymania przyjęcia rezygnacji.
2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych
dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania
materiałów bez podania przyczyny.
3. W ramach realizacji Programu Organizator Programu zobowiązany jest do przekazywania
Partnerom informacji handlowych oraz informacji o wszelkich działaniach marketingowych
przez cały czas trwania Programu.
4. Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku nie ponosi
odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem
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zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych
posiadaczom „Karty Górala” przez Partnerów.

§9
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Organizator Programu może rozwiązać niniejszą Umowę za 14-dniowym okresem
wypowiedzenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia niniejszej Umowy oraz Regulaminu współpracy
Partnerów, Organizatorowi Programu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie
natychmiastowym.

§ 10
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie.

§ 12
Spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem Umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora Programu.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Organizatora Programu i Partnera Programu.

Partner Programu

Organizator Programu
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