POWIERZENIE ZADAŃ SZKOLENIOWYCH
wykonanie usługi edukacyjnej
w ramach projektu „Lekcja:Enter – lekcją przyszłości”

Zawarta w dniu ...........r., pomiędzy Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

w Rybniku;

NIP 642-145-49-25 ; REGON 240379960; ul. Rudzka 13c, zwanym dalej „Zleceniodawcą” - Niepublicznym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, reprezentowanym przez Beatę Czogalla,
a ............. pracownikiem, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, zawarta została umowa następującej treści:

POWIERZANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
1.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku zwany dalej „NODN” lub „Grantobiorca” realizuje
projekt grantowy pn. „Lekcja:Enter – lekcją przyszłości” na podstawie umowy o powierzenie grantu
nr G/POPC/2021/3/25 z dnia 30.03.2021 r. podpisanej z Fundacją Orange - Operatorem konkursu grantowego
w ramach projektu Lekcja:Enter.

2.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 824 nauczycieli z terenu województwa śląskiego
w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacji oraz tworzenia własnych,
a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania
w szczególności z metod wykorzystujących TIK.
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3.

Zasięg terytorialny Projektu – województwo śląskie.

4.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.

5.

Zleceniodawca zleca prowadzenie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia ....... godzin lekcji
warsztatowych dla ........... w ramach projektu: „Lekcja: Enter – to lekcja przyszłości”. Zajęcia będą
prowadzone w języku polskim w zakresie i obszarze TIK.

6.

Zajęcia wymienione w niniejszej umowie, będzie Zleceniobiorca wykonywał osobiście.

7.

Podczas wykonywania zleconych zajęć, Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do przepisów
obowiązujących nauczycieli, do założeń projektu „Lekcja: Enter” oraz do Zarządzeń Dyrektora NODN w Rybniku.

8.

Zleceniobiorca będzie prowadził zajęcia zgodnie ze scenariuszem zajęć dla przedmiotów nieinformatycznych,
a materiały z zajęć będą do stałego wglądu oraz monitorowania przez Dyrektora NODN w Rybniku.

9.

Zleceniobiorca wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku podczas prowadzonych zajęć online.

10. Zleceniobiorca, w ramach zajęć obserwowanych, nagra całą ścieżkę przedmiotową – 32 godziny. Ścieżka nie musi
być nagrana z tą samą grupą, można nagrać prowadzone zajęcia w różnych grupach, ważnym jest aby
Zleceniobiorca zaprezentował warsztatowe przeprowadzenie pełnej ścieżki edukacyjnej w ramach prowadzonych
zajęć zdalnych.
11. Zleceniobiorca wyraża zgodę na uczestniczenie Dyrektora NODN (lub trenera lokalnego lub osobę wyznaczoną
przez Dyrektora) do obserwowania prowadzonych zajęć edukacyjnych.
12. Zleceniobiorca przyjmuje rolę trenera regionalnego oraz lokalnego dla grup matematyczno – przyrodniczych,
informatycznych oraz grup szkolnych (wszyscy nauczyciele z jednej placówki).
13. Zleceniobiorca nie będzie prowadził zajęć w ramach projektu „Lekcja: Enter” u innych Grantobiorców programu.
14. Zleceniobiorca nie będzie wykorzystywał materiałów wypracowanych w ramach realizacji zajęć z projektu
do świadczenia usług edulacyjnych/szkoleniowych w innych ośrodkach doskonalenia nauczycieli.
15. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy oraz
zobowiązuje się do wykonania umowy rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności.
16. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim.
17. W razie niemożności wykonania określonej czynności Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
o tym Zleceniodawcy.
18. W związku z wykonaniem umowy Zleceniobiorca nie podlega podporządkowaniu służbowemu Zleceniodawcy.
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19. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielać Zleceniodawcy niezbędnych informacji dotyczących przebiegu
wykonywanej umowy.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI
1.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich
dotyczących Zleceniodawcy danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy)
w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”.

2.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) otrzymanych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej
bez obowiązku zachowania poufności;
2) które w momencie ich przekazania przez Zleceniodawcę były już znane Zleceniobiorcy bez obowiązku
zachowania poufności;
3) w stosunku do których Zleceniobiorca uzyskał pisemną zgodę Zleceniodawcy na ich ujawnienie.

3.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Zleceniobiorcę jest wymagane na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o przyczynach i zakresie
ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy.

4.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz
dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.

5.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej
do Informacji Poufnych, Zleceniobiorca niezwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz
zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zleceniodawcy. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub
w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, powinno opisywać okoliczności
zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.
6. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zleceniobiorca
bezzwłocznie zwróci Zleceniodawcy lub zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas
wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
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8. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o zasadach dotyczących bezpieczeństwa informacji obowiązujących
u Zleceniodawcy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

WYNAGRODZENIE
1.

Zleceniodawca otrzymuje wynagrodzenie za przeprowadzoną jednostkę lekcyjną w kwocie .... zł brutto,
przy czym za jednostkę lekcyjną uważa się 45 minut zegarowych.

2.

Jednorazowa wypłata wynagrodzenia zostanie przekazana przelewem na konto Zleceniobiorcy po zakończeniu
32 – godzinnej ścieżki edukacyjnej dla przydzielonej każdej jednej grupy przedmiotowej lub szkoły

3.

W razie niedotrzymania lub naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy Zleceniodawcy
przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego rozwiązania umowy.

4.

W razie niedotrzymania lub naruszenia przez Zleceniodawcę warunków niniejszej umowy Zleceniobiorcy
przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego rozwiązania umowy.

5.

Strony oświadczają, że kwota obliczona według zasad stanowi całość przysługującego Zleceniobiorcy
wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w celu wykonania
niniejszej umowy.

6.

Zleceniobiorca oświadcza, że kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż z tytułu wskazanej wartości wynagrodzenia nie będzie zgłaszał wobec
Zleceniodawcy żadnych roszczeń w trakcie obowiązywania umowy ani później.

7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy o zleceniu, zawarte w Kodeksie
Cywilnym. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa
dla Zleceniodawcy.

8.

Załączniki stanowią integralną część umowy na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu „Lekcja:Enter –
lekcją przyszłości”
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ZASADY UCZCIWEJ I OTWARTEJ KONKURENCJI

1. Strony zobowiązują się przeciwdziałać korupcji oraz przestrzegać zasad uczciwej i otwartej konkurencji.
2. W celu realizacji zapisów umowy, Strony zobowiązują się do współdziałania w walce z korupcją,
a w szczególności deklarują, że sytuacja, w której ktokolwiek żąda korzyści, przyjmuje obietnice jej otrzymania
lub przyjmuje korzyść za podjęcie działania lub jego zaniechanie w ramach umowy, zostanie uznana za działanie
nielegalne, które nie będzie tolerowane. Jakiekolwiek faktyczne działanie tego typu będzie stanowić
wystarczającą i uzasadnioną podstawę do rozwiązania umowy z ważnych powodów lub do podjęcia środków
naprawczych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca został poinformowany przez Zleceniodawcę o różnicach pomiędzy umową o dzieło a umową o pracę,
rozumie je i świadomie podejmuje decyzję o zawarciu umowy cywilnoprawnej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Powierzanie zadań trenerskich.
Poradnik trenerski.
Scenariusz zajęć dla grup nieinformatycznych.
Scenariusz zajęć dla grup informatycznych.
Kryteria akceptacji scenariuszy zajęć.
Regulamin naboru.
Poradnik grantowy.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:
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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku ul. Rudzka 13c,
44-200 Rybnik w celu realizacji warunków zatrudnienia;
2) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik na podany adres e-mail
i/lub numer telefonu informacji związanych z wykonywaną umową o powierzaniu usług edukacyjnych oraz szkoleniach w ramach projektu „Lekcja: Enter –
lekcją przyszłości” oraz sprawach zawodowych z podobnego obszaru tematycznego drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej. Zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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):


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Rybniku w celu zatrudnienia oraz realizacji szkoleń,

.......................................................................................................
Podpis

Obowiązek informacyjny
1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Rybniku, ulica Rudzka 13c, 44-200.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail: odn.rybnik@gmail.com
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:

organizacji zatrudnienia oraz przeprowadzenia odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 jako: „RODO”;

prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO;

przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej
przydatności
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;

firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;

procesorom na podstawie art. 28 RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. RODO ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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5.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, przetwarza dane osobowe jako procesor, w zakresie realizacji zadań wynikających
z przywołanej wyżej umowy z Administratorem. Abyśmy mogli we właściwy sposób wywiązać się z nałożonych na nas zadań, niezbędne są
nam takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, NIP/PESEL oraz inne dane, które
Administrator przekazuje nam jako konieczne i celowe do wykonania usługi.

6.

Na podstawie umowy o grant, Grantobiorca, jako administrator danych, powierza Operatorowi dane osobowe Uczestników Indywidualnych
Projektu w zakresie: imienia i nazwiska, daty i miejsce urodzenia. Wskazane w zdaniu poprzednim dane osobowe są gromadzone i
przechowywane przez Operatora na polecenie Grantobiorcy za pośrednictwem Platformy w celu umożliwienia Grantobiorcy wystawienia
Uczestnikom Indywidualnym Projektu zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Postanowienia
ust. 4, 6-8, 15, 17, 23, 26-28 stosuje się odpowiednio do Operatora, w zakresie, w którym przetwarza on dane osobowe na podstawie
niniejszego ustępu. Operator jest umocowany do dalszego powierzenia przetwarzania ww. danych osobowych podmiotom świadczącym na
jego rzecz usługi związane z utrzymywaniem i administrowaniem Platformą, a także swojemu partnerowi, który wspólnie z Operatorem
realizuje projekt „Lekcja:Enter” i jest odpowiedzialny za przygotowanie Platformy.

7.

Z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, można skontaktować się w następujący sposób:
kontakt telefoniczny – (32) 43 29 857; 502 162 365;
adres e-mail: odn.rybnik@gmail.com

.......................................................................................................
Podpis
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