……………………., dn. …………………..
(miejscowość)

(data)

(pieczęć placówki)

UMOWA O WYKONANIE LEGITYMACJI NAUCZYCIELA

...........................................................................................................................................
(nazwa placówki, adres)

reprezentowaną przez: ......................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,
a
Krzysztofem Wołoszynem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Cardman
z siedzibą przy ul. Lipskiej 49, 30-721 Kraków, zwanym w dalszej treści umowy
Zleceniobiorcą.
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie ………………….. sztuk legitymacji
plastikowych nauczyciela według wytycznych Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania
legitymacji służbowej nauczyciela.
§2
1. Materiały do produkcji są*:
a) zapisane na załączonej do niniejszej umowy płycie CDR, którą Zleceniodawca
przekazuje Zleceniobiorcy
b) wysłane na adres e-mail: BIURO@CARDMAN.PL w postaci archiwum
zabezpieczonego hasłem dostępowym. Hasło dostępowe do pliku to:
……………………………………………………………………………………..
2. Przekazane materiały zawierają dane osobowe, niezbędne do wykonania celu
umowy, określonego w § 1 w postaci imion i nazwisk, skanów zdjęć, skanów
podpisów.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystać przekazane mu dane osobowe przez
Zleceniodawcę wyłącznie w celu określonym w niniejszej umowie i w zakresie
niezbędnym do jej wykonania
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§3
W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa
w § 1 ust. 1 Umowy, powierzonych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca
zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych.
§4
Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
1. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki
techniczne i organizacyjne powzięte dla ich ochrony, na którą składa się polityka
bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych,
2. wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji,
3. dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie
nadane przez administratora danych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
§5
Zleceniobiorca po wykonaniu umowy zobowiązuje się:
a) zwrócić Zleceniodawcy płytę CDR zawierającą dane osobowe określone w § 2
b) wykasować wszelkie dane z nośników elektronicznych
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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