
 
 

 

 

UMOWA  nr ……...  o użyczenie laptopa i oprogramowania komputerowego 

 

Zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego pn:  

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego 

 

zawarta w dniu …………………. w ……………………… pomiędzy: 

Szkołą Podstawową im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty reprezentowana przez: 

Dyrektora – Monikę Hołdyńską, 

zwaną dalej Szkołą, 

a 

…………………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………….……….. 

zamieszkałą …………………………………………………………………………….………. 

legitymującą/cym ……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Biorącym. 

 

§ 1 

Biorący oświadcza/ją iż są rodzicami / opiekunami prawnymi: 

…………………………………………………………………………………………………... 

uczennicy/ucznia klasy …..… Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty  

w Dziwnowie. 

 

§ 2 

1. Biorący oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z postanowieniami Regulaminu wypożyczenia         

laptopów zakupionych w ramach projektu zdalna Szkoła przez Gminę Dziwnów. 



 
 
2. Na prośbę Biorącego, Szkoła oddaje w użyczenie laptop wraz z oprogramowaniem,           

zwanym dalej sprzętem, o następujących parametrach: 

3. Łączna wartość wypożyczonego sprzętu wynosi………….… zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

 

 

 

§ 3 

1. Biorący oświadcza, iż wypożyczony sprzęt będzie wykorzystywany zgodnie  

z warunkami określonymi w Regulaminie wymienionym w § 2 niniejszej umowy. 

2. Biorący oświadcza, iż posiada dostęp do internetu. 

3. Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………... 

 

§ 4 

1. Szkoła zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny. 

2. Sprzęt posiada następujące uszkodzenia lub braki :       

…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

§ 5 

Biorący zobowiązuje się do: 

1. Eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi, 

2. Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

3. Nieudostępniania sprzętu i oprogramowania osobom trzecim. 

 

§ 6 

1. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, niewymienionych w § 4 ust. 2            

umowy i nieobjętych gwarancją, ponosi Biorący. 



 
 

2. Biorący pokrywa w całości koszt określony w §2 ust. 3 wypożyczonego sprzętu jeśli             

sprzęt zostanie zagubiony, skradziony, całkowicie zniszczony. 

 

§ 7 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od…………..…..….. do        

…………..………..  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku         

stwierdzenia naruszenia przez Biorącego postanowień § 3 i § 5 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie           

pogorszonym od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie         

przewidzianym w umowie. 

2. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu Szkole przysługuje prawo obciążenia          

Biorącego karą umowną w wysokości …….zł za każdy dzień zwłoki. 

 

         § 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy         

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie Sąd           

właściwy miejscowo dla Szkoły. 

 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym         

dla każdej ze stron. 

 



 
 

Oświadczam, iż posiadam dostęp do internetu z sieci        

…………………………………... 

 

 

…………………………….. 

……………………………… 

              Szkoła                                                                         Biorący do używania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
Informacja dla odbierającego sprzęt w ramach projektu 

„Zdalna Szkoła” 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.  

Inspektor ochrony danych. 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:  
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl 

Cele i podstawy przetwarzania. 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych 

Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020 , w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:  

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty, 

2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,  
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,  

4. raportowania o nieprawidłowościach, 
5. ewaluacji,  

6. monitoringu,  
7. kontroli,  

8. audytu, 
9. sprawozdawczości oraz  

10.  działań informacyjno-promocyjnych.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze           
Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego               

i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  
Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w                  

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa           
europejskiego:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego               

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu         
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz            

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące          
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i          

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego              

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013            

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe           
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,          

audytowymi i pośredniczącymi.  



 
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:  

a). konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -                   
podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność             

gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,  

b) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej             
powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych                  

przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,  
c). uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa ta                   

ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy               
Europejskich.  

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych           

z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty             
prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,  instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a               

także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,  
b) podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów             

teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy           
telekomunikacyjni. 

Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu              
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż                   

10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem               
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Sposób przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane              

profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu              

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,              

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
Informacja o wymogu podania danych.  
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. 

 

 

 


