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Załącznik nr 4 Wzór umowy partnerskiej 
 

Umowa  

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, zwanym dalej „Organizatorem 
Hackathonu”, reprezentowanym przez: 

……………………………………….……………………………………… 

a  

…………………….. (tu: nazwa podmiotu) reprezentowanym przez …………….., zwanym dalej „Partnerem 
Hackathonu”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 
1) udział przedstawicieli Partnera Hackathonu w charakterze jurora/ mentora;  
2) przekazanie świadczenia rzeczowego lub finansowego przez Partnera Hackathonu 

uczestnikom Hackathonu;  
3) ufundowanie przez Partnera Hackathonu płatnego stażu/stypendium dla wybranego przez 

siebie uczestnika Hackathonu; 
4)  udzielenia wsparcia medialnego i promocyjnego; 
5)  innej formy współpracy niż wymieniona w pkt 1-4  

(tu: wybrać/wpisać przedmiot umowy) podczas trwania Hackathonu organizowanego w dniach 9 – 10 
listopada 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, zwanego dalej „Hackathonem”. 

2. Nieobecność podczas Hackathonu przedstawicieli Partnera Hackathonu, o których mowa w ust. 1,  
z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy, o których mowa  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1632), nie stanowi naruszenia niniejszej umowy, ani podstawy roszczeń Organizatora 
Hackathonu wobec tego przedstawiciela ani Partnera Hackathonu. 

 

§ 2 

1. Organizator Hackathonu wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy i logotypu Hackathonu 
w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Partnera Hackathonu. 

2. Organizator Hackathonu zobowiązuje się do bezpłatnego zamieszczenia banera reklamowego 
Partnera Hackathonu na stronie internetowej Hackathonu, na oficjalnych profilach Organizatora 
Hackathonu w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjno-promocyjnych 
Hackathonu. 

§ 3 
Klauzula informacyjna z 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 04.05.2016 r.) (dalej: RODO) w celu związanym z organizacją Hackathonu: Organizator Hackathonu 
- Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925 Warszawa 
przetwarza dane przekazane przez Partnera Hackathonu, w celu przeprowadzenia Hackathonu. Wśród tych 
informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych. 
W świetle powyższego Organizator  informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208,  
00 - 925 Warszawa;  

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl; 

3) dane osobowe przekazane przez Partnera Hackathonu są przetwarzane na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez przedstawicieli Partnera Hackathonu 
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zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procedur związanych z 
przeprowadzeniem Hackathonu oraz wykonania umowy oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy; Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur 
związanych z przeprowadzeniem Hackathonu oraz wykonanie umowy; 

1) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS, oraz 
podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych 
umożliwiających realizację Hackathonu oraz przechowywanie dotyczącej  
go dokumentacji; 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Hackathonu oraz  przez 
okres, w jakim Organizator Hackathonu zobowiązany będzie przepisami prawa  
do przechowywania materiałów z Hackathonu, to jest przez okres 5 lat od jego 
zakończenia; 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia 
danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych; 

4) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych;  

5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  
do uczestnictwa w  Hackathonie w charakterze przedstawiciela Partnera, konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Hackathonie  
w charakterze przedstawiciela Partnera; 

6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 

7)  administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub  organizacji międzynarodowej; 

8) organizator  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

§ 4 

1. Informacje udostępniane Partnerowi Hackathonu w związku z realizacją  Umowy Partnerskiej, będą 
traktowane przez Partnera Hackathonu jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy, 
po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane 
wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu 
Umowy partnerskiej, pod rygorem pociągnięcia Partnera Hackathonu do odpowiedzialności  
za naruszenie poufności. 

2. Partner Hackathonu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Organizatora Hackathonu w związku z wykonywaniem Umowy partnerskiej i nie 
ujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora Hackathonu. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Partnera Hackathonu, 
o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
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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 i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997); 

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419); 

4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Organizatora 
Hackathonu  chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie 
u Organizatora Hackathonu. 

4.  Partner Hackathonu zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których 
wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy partnerskiej, w szczególności: 

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie 
w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Organizatora Hackathonu wyrażonej 
na piśmie pod rygorem nieważności; 

2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Partnera Hackathonu, którym informacje 
zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości 
lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Organizatora Hackathonu wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności; 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem 
lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji; 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających  
z Umowy partnerskiej bez uprzedniej zgody Organizatora Hackathonu wyrażonej pisemnie pod 
rygorem nieważności. 

5.  Partner Hackathonu zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich  
w stosunku do Organizatora Hackathonu, wynikających z wykorzystania przez Partnera Hackathonu 
lub osoby, którymi Partner Hackathonu się posługuje, informacji uzyskanych  
w czasie wykonywania przedmiotu Umowy partnerskiej w sposób naruszający jej postanowienia. 

6.  Partner Hackathonu zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora Hackathonu  
o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, pozostającym  
w sprzeczności z postanowieniami Umowy partnerskiej.  

7.  Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień 
Umowy, 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, 
w takim przypadku Partner Hackathonu będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie 
informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym 
dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

8. Partner Hackathonu niezwłocznie zawiadomi Organizatora Hackathonu o każdym przypadku 
zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także podejmie 
wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 
powyżej, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 
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9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy partnerskiej przekazywać będą dane 
osobowe swoich przedstawicieli. Strony oświadczają, że dane kontaktowe przedstawicieli, 
udostępniane wzajemne w umowie przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu 
Stron. 

10. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione  
w ramach umowy. 

11. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony osobie, której 
dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO. 

 
§ 5 

 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 6 

 
Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Organizatora 
Hackathonu i Partnera Hackathonu 
 

§ 7 
 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo,  
a w przypadku braku dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji 
ugodowej przez jedną ze Stron drugiej  Stronie, poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Organizatora Hackathonu. 
 

§ 8 
 

Umowa obowiązuje od daty zawarcia do dnia [zgodnie z ustaleniami Stron] 
 
 
 
 
 

 


