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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Polska Organizacja Turystyczna (POT) 
ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  
Strona internetowa: www.pot.gov.pl 
E-mail: pot@pot.gov.pl 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym 
zamówienia, którego przedmiotem jest udzielenie POT niewyłącznego prawa korzystania 
(licencji) z bazy danych informacji o imprezach i wydarzeniach organizowanych w Polsce 
(kalendarz wydarzeń). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które złożą ważną ofertę w wyznaczonym 
terminie. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1.  

 
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 10:00 do 16:00 jest 
Barbara Polańska, tel. 22 536 70 34, e-mail: barbara.polanska@pot.gov.pl  

 
5. Termin wykonania 

Zamówienie będzie realizowane przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: barbara.polanska@pot.gov.pl lub dostarczyć na adres: 

Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. W przypadku 
przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan podpisanych dokumentów.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2019 roku o godz. 11:00. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
7. Kryteria oceny ofert: 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi kryteriami:  
 

 

 

 

 

1) Cena - punkty zostaną obliczone w następujący sposób: 
 

   C = 
𝑪 𝒎𝒊𝒏

𝑪 𝒐
 x  50  

gdzie: 
C – liczba punktów przyznanych za kryterium cena;  
C min – najniższa cena oferty; 
Co – cena oferty badanej; 

 
2) Liczba wydarzeń udostępnianych Zamawiającemu - punkty zostaną przyznane ofertom, 

deklarującym od 1000 do 2000 wydarzeń miesięcznie w następujący sposób: 
 

Lp. Kryterium Waga % 
1. Cena  50  
2.  Liczba wydarzeń udostępnianych Zamawiającemu 50 

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl
mailto:marzena.witkowska@pot.gov.pl
mailto:marzena.witkowska@pot.gov.pl
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   L = 
𝑳 𝒐

𝑳 𝒎𝒂𝒙
 x  50  

gdzie: 
L– liczba punktów przyznanych za kryterium liczba wydarzeń;  
Lo – zadeklarowana ilość wydarzeń oferty badanej; 
Lmax – najwyższa zadeklarowana ilość wydarzeń; 

 
1) Cena podana w ofercie jest ceną za wykonanie całego zadania. Cena powinna zawierać 

wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów. 

8. Informacje dodatkowe: 
1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.); 
2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  
b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 
4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego 

w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 
 

9. Klauzula informacyjna dotycząca  RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub Administrator). 
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT 

można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: 
1) mailowo: dpo@pot.gov.pl lub 
2) listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. 

Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. kompleksowe 
wykonanie stoisk targowych dla Polskiej Organizacji Turystycznej, numer sprawy 1/2019/BP, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiadają Państwo: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
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2)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa 

dotyczących1; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   
4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

8. Nie przysługuje Państwu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 
 
Załączniki: 

• Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego  
• Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
• Załącznik nr 3: wzór Umowy 

                                            
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

........................................................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .................................................................................. 

numer telefonu :  ......................................................  e-mail ................................................................. 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup licencji do kalendarza wydarzeń oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z niżej podanymi warunkami: 
 

Cena netto: .……………………………………………………………………………………………………………………… zł  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….………………………………….); 

Podatek VAT .…………………………………………………………………………………………………………………… zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….………………………………….); 

Cena brutto: .…………………………………………………………………………………………………………………..… zł  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….……………………… brutto); 

Liczba imprez i wydarzeń udostępnianych Zamawiającemu (od 1000 do 2000) ..…………………….  

Oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptuję projekt umowy oraz termin 

realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 

2. jesteśmy zarejestrowani w ………………………………….., aktualny dokument rejestracyjny można 
uzyskać pod adresem:……………….……………………………………….….., 

3. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

...................................., dn. ........................                   …………….………..................................... 

(podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Polskiej Organizacji Turystycznej niewyłącznego 

prawa korzystania (licencji) przez 12 miesięcy z bazy danych informacji o imprezach  

i wydarzeniach („Baza Danych”).  

 

Zadania Licencjodawcy: 

 

1) Baza Danych zostanie dostarczona Polskiej Organizacji Turystycznej w celu 

zagregowania jej na stronie www.polska.travel w formie kalendarza imprez i wydarzeń.  

2) Imprezy i wydarzenia będą dotyczyć tematycznie zagadnień kultury, sportu, rekreacji, 

rozrywki, kulinariów i turystyki z wyłączeniem repertuarów kinowych i teatralnych.  

3) W bazie będą znajdować się imprezy i wydarzenia zarówno jednorazowe, jak i cykliczne.  

4) Baza Danych będzie aktualizowana i uzupełniana codziennie  

5) Liczba imprez i wydarzeń udostępnianych Licencjobiorcy w przedmiotowej Bazie 

Danych – co najmniej 1000 imprez i wydarzeń miesięcznie 

6) Każdy rekord bazy (jedna impreza lub jedno wydarzenie) będzie zawierał nazwę 

wydarzenia lub imprezy, termin wydarzenia lub imprezy, lokalizację wydarzenia lub 

imprezy, współrzędne geograficzne wydarzenia lub imprezy, dokładny opis wydarzenia 

lub imprezy, link do strony organizatora wydarzenia lub imprezy, ilustrację wydarzenia 

lub imprezy 

Licencjobiorca będzie udostępniał przedmiotową Bazę Danych nieodpłatnie za 

pośrednictwem strony www.polska.travel w następujący sposób: 

a) za pośrednictwem komputerów osobistych (PC), 

b) za pośrednictwem laptopów, 

c) za pośrednictwem tabletów i innych podobnych urządzeń przenośnych, 

d) za pośrednictwem smartfonów, smartwatchy i innych podobnych urządzeń 

przenośnych, 

e) za pośrednictwem telefonów komórkowych. 

  

http://www.polska.travel/
http://www.polska.travel/
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Załącznik nr 3 

 
  UMOWA 

zawarta w dniu ………………………………… roku w Warszawie, pomiędzy: 
 
Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 
działającą na podstawie ustawy z dnia 25.06.1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, 
posiadającą REGON 016213775, 
reprezentowaną przez: 
Panią Renatę Pawłowską - Maciak – Dyrektora Departamentu Komunikacji Internetowej 
Panią Halinę Trojanowską – Główną Księgową POT 
zwaną dalej: Licencjobiorcą,  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………,  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………….……………………..………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej: Licencjodawcą,  
 
zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną, 
zwana dalej Umową. 
 
 
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986, z późn zm.). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę 
niewyłącznego prawa korzystania przez 12 miesięcy z bazy danych informacji  
o imprezach i wydarzeniach organizowanych w Polsce, której minimalny zakres został 
określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy („Baza Danych”), oraz materiałów pochodzących z Bazy Danych Licencjodawcy 
mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

2. Licencjodawca zobowiązuje się dostarczyć Bazę Danych o parametrach zgodnych  
z Załącznikiem Technicznym, który został przygotowany przez Licencjodawcę w formie 
Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy w ramach złożonej oferty do przeprowadzanego 
postępowania. 

3. Licencjodawca zobowiązuje się do aktualizowania i uzupełniania Bazy Danych zgodnie  
z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w Bazie Danych 
pochodzą z zewnętrznych, niezależnych od Licencjodawcy źródeł oraz że Licencjodawca 
nie jest autorem tych informacji i nie ma możliwości weryfikacji ich poprawności, ani 
zgodności  
z prawem. 
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§ 2 
1. Baza Danych zostanie dostarczona Licencjobiorcy w celu zagregowania jej na stronie 

www.polska.travel w formie kalendarza imprez i wydarzeń. 
2. Imprezy i wydarzenia będą dotyczyć tematycznie zagadnień kultury, sportu, rekreacji, 

rozrywki, kulinariów i turystyki z wyłączeniem repertuarów kinowych i teatralnych.  
3. W Bazie Danych będą znajdować się imprezy i wydarzenia zarówno jednorazowe, jak  

i cykliczne.  
4. Baza danych będzie aktualizowana i uzupełniana codziennie.  
5. Liczba imprez i wydarzeń udostępnianych Licencjobiorcy w przedmiotowej bazie 

danych – co najmniej 1000 imprez i wydarzeń miesięcznie. 
6. Każdy rekord bazy (jedna impreza lub jedno wydarzenie) będzie zawierał nazwę 

wydarzenia lub imprezy, termin wydarzenia lub imprezy, lokalizację wydarzenia lub 
imprezy, współrzędne geograficzne wydarzenia lub imprezy, dokładny opis wydarzenia 
lub imprezy, link do strony organizatora wydarzenia lub imprezy, ilustrację wydarzenia 
lub imprezy. 

§ 3 
1. Licencjodawcy jako producentowi Bazy Danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo 

pobierania danych z Bazy Danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej 
części, co do jakości lub ilości. 

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa korzystania z Bazy Danych (licencja), 
polegającego na prawie pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub  
w istotnej części, co do jakości lub ilości, w sposób określony w § 4 poniżej. 

3. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji). 
4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa korzystania (licencja) z materiałów 

zgromadzonych w Bazie Danych, noszących cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory), do których 
Licencjodawca uprawniony jest udzielić licencji, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów techniką cyfrową w celu rozpowszechniania 

zgodnie z treścią niniejszej Umowy, 
b) rozpowszechniania Utworów przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym 
poprzez udostępnienie w sieci Internet), w sposób określony w § 4 poniżej. 

5. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji). 
 

§ 4 
1. Licencjobiorca jest upoważniony do wykorzystywania Bazy Danych  

i rozpowszechniania Utworów jedynie poprzez ich zamieszczanie w serwisach: 
www.polska.travel (Narodowy Portal Turystyczny prowadzony w 22 wersjach 
językowo-rynkowych) (dalej: Serwis lub łącznie Serwisy). 

2. Serwisy będą udostępniane użytkownikom przez Licencjobiorcę w następujący sposób: 
a) za pośrednictwem komputerów osobistych (PC), 
b) za pośrednictwem laptopów, 
c) za pośrednictwem tabletów i innych podobnych urządzeń przenośnych, 
d) za pośrednictwem smartfonów, smartwatchy i innych podobnych urządzeń 

przenośnych, 
e) za pośrednictwem telefonów komórkowych, 

3. Licencjobiorca zobowiązany jest w okresie obowiązywania Umowy udostępniać  
w Serwisach dane z Bazy Danych jedynie nieodpłatnie. 

http://www.polska.travel/
http://www.polska.travel/
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4. Licencja na Bazę Danych i licencja na Utwory udzielone są na okres obowiązywania 
Umowy, określony w § 7 poniżej. 

5. Licencjobiorca jest upoważniony do rozpowszechniania materiałów pochodzących  
z Bazy Danych przez cały okres obowiązywania Umowy.  

6. Licencjobiorca zobowiązuje się nie tworzyć własnej bazy danych na podstawie danych 
pozyskanych z Bazy Danych, z zastrzeżeniem prawa Licencjobiorcy do wykonywania 
uprawnień przyznanych mu w niniejszej Umowie .  

 
§ 5 

1. Z tytułu Umowy Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy opłatę licencyjną w wysokości 
………………. zł (słownie: ……………………. złotych) netto miesięcznie, powiększoną  
o podatek VAT, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Opłata licencyjna jest płatna z góry, w cyklu miesięcznym, przelewem na rachunek 
bankowy Licencjodawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze. 

3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia Licencjobiorcy. 
 

§ 6 
Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Bazy Danych i Utworów 
przez osoby trzecie, którym udzielił dostępu do Bazy Danych. 
 

§ 7 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………………… r. 
2. Umowa została zawarta na okres 12 (dwunastu) miesięcy to jest do dnia 

……………………………… roku z możliwością jej przedłużenia za zgodnym oświadczeniem 
obu Stron złożonym na piśmie. 

3. W przypadku braku możliwości korzystania z Bazy Danych przez Licencjobiorcę  
z powodu okoliczności leżących po stronie Licencjodawcy przez czas dłuższy niż 1 dzień, 
Licencjodawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % opłaty licencyjnej miesięcznej,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy kolejny dzień braku możliwości 
korzystania  
z Bazy Danych przez Licencjobiorcę. 

4. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Licencjodawcy, Licencjodawca 
zapłaci Licencjobiorcy karę umowną w wysokości dwukrotności opłaty licencyjnej 
miesięcznej, o której mowa  w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego, Licencjobiorcy 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej Umowy; 

2) gdy Przedmiot Umowy nie będzie spełniał wymagań przedmiotowych 
i funkcjonalnych określonych niniejszą Umową, a w szczególności w Załączniku nr 1 
do Umowy; 

3) gdy jakość świadczonych usług będzie niższa niż określona w Umowie; 
4) nastąpi niedotrzymanie warunków wskazanych z Załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy; 
5) gdy Licencjodawca nie będzie realizował Umowy przez okres dłuższy niż 5 dni 
kalendarzowych, 
6) naruszenia przez Licencjodawcę postanowienia zawartego w § 10 ust. 5 Umowy. 
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6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencjobiorca może 
skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uprawniającej do odstąpienia od 
Umowy. 

§ 8 
1. Licencjobiorca zastrzega, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) 
winny być traktowane przez Licencjodawcę jako poufne i nie udostępniane osobom 
trzecim bez uprzedniej zgody Licencjobiorcy wyrażonej w formie pisemnej,  
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, oraz że mogą być wykorzystywane w całości bądź 
w części jedynie dla celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

2. Licencjobiorca wskazuje, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich  
w tajemnicy nie obejmuje: 
1) informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony okolicznościami 

sposób mogą być uważane za powszechnie znane; 
2) informacji, które znane były Licencjodawcy przed ich ujawnieniem przez 

Licencjobiorcę; 
3) informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 
4) przypadków, w których Licencjodawca zobowiązany jest do ich ujawnienia na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
3. Licencjodawca może ujawnić Informacje Poufne bez zgody drugiej Strony swoim 

pracownikom, członkom organów i doradcom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla 
wykonania Umowy.  

4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Licencjodawca 
powinien zobowiązać te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach 
określonych w Umowie. 

§ 9 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, 
Licencjobiorca informuje, że: 

1) dane osobowe osób wskazanych do kontaktu przy realizacji Umowy (np. kontaktów 
bieżących), są przetwarzane przez Polską Organizację Turystyczną z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613), która pełni funkcję administratora 
danych, 

2) w Polskiej Organizacji Turystycznej został powołany inspektor ochrony danych, 
z którym kontaktować się można pod adresem: dpo@pot.gov.pl, 

3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z wykonaniem niniejszej Umowy, 

4) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów 
prawa, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, 

6) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane, 

mailto:dpo@pot.gov.pl
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7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu przez okres zgodny z nadaną jej kategorią 
archiwizacyjną, 

8) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 
w celach, o których mowa w pkt 3), podanie danych wynika ze stosunku umownego 
i jest niezbędne w celu realizacji umowy, 

9) osoby, o których mowa w pkt 1) mają prawo do: 
a. dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 
b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO, 

10) osobom, o których mowa w pkt 1) nie przysługuje: 
a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub 

e) RODO, 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa  

w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

11) Osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa 
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. 
Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Licencjodawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Licencjobiorcy. Licencjodawca nie może także przenieść wykonywania całości lub części 
niniejszej Umowy na osobę trzecią. Jeżeli Licencjodawca zamierza posługiwać się 
osobami trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na to pisemną 
zgodę Licencjobiorcy pod rygorem uznania takiego działania Licencjodawcy za rażące 
naruszenie postanowień niniejszej Umowy. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy 
będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy według siedziby Licencjobiorcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
W imieniu Licencjodawcy:    W imieniu Licencjobiorcy: 

 
 

………………………………     ……………………… 
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