UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Zawarta w dniu ………………… 2019 roku w miejscowości .………………………. pomiędzy:
…………………………………………………
(Imię i Nazwisko/firma

…………………………………………………
(Dokładny adres)

…………………………………………………
(Nr telefonu)

…………………………………………………
(Adres email)

…………………………………………………
(NIP – jeśli dotyczy)

zwaną/ym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez…………………………………………………………..
a
Agro Smart Lab Sp. z o. o.
Niegardów 26, 32-104 Koniusza
NIP 6821776868

zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez………………………………………………………………
następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Monitoringu Chorób i Szkodników przez
Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy.
2. Zakres i szczegóły monitorowanych chorób i szkodników na poszczególnych gatunkach oraz
związanych z tym opłat znajdują się w załączniku nr 1, (Karta zgłoszeniowa na dany sezon).
§2
1.

Zleceniobiorca w celu realizacji usługi umieści (jeśli to konieczne) na terenie Zleceniodawcy stacje
meteorologiczną monitorującą warunki klimatyczne niezbędne do świadczenia usługi lub będzie
korzystał z takiej stacji będącej własnością Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca będzie przesyłał na udostępniony numer telefonu wiadomości SMS oraz na
udostępniony adres emailowy informacje dotyczące wystąpienia zagrożenia infekcją
chorobotwórczą lub szkodnikiem.
3. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy w czasie trwania umowy dostęp do portalu internetowego
dedykowanego dla Monitoringu Chorób i Szkodników znajdującego się na stronie
www.agrosmartlab.com
Zleceniobiorca oświadcza, że Administratorem udostępnionych przez Zleceniodawcę danych
osobowych jest Spółka Agro Smart Lab sp. z o.o. z siedzibą w Niegardowie, Niegardów 26, 32-104
Koniusza, NIP 6821776868.
§3

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Zleceniobiorca oświadcza, że w związku z zawarciem Umowy przetwarza dane osobowe
Zleceniodawcy udostępnione w niniejszej umowie i jest administratorem tych danych w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej
Umowy.
Dane osobowe Zleceniodawcy, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się
to wiązało z obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa lub z koniecznością wynikającą z
realizacji niniejszej Umowy.
Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia określonego w ust. 1.
Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń
Zleceniodawcy przysługuje prawo do żądania od Zleceniobiorcy dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Zleceniodawcy, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§4
Przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych Zleceniodawcy odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i przepisami prawa
krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).
§5

1.

Zleceniodawca oświadcza, że udostępnia Zleceniobiorcy dane osobowe, adres, email i numer
telefonu oraz wyraża zgodę na udostępnienie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne ale niezbędne w celu dokonania realizacji usługi polegającej na przesyłaniu na podany
numer telefonu wiadomości SMS oraz na podany adres emailowy informacji dotyczących
prowadzonego monitoringu i sygnalizacji.
2. Zleceniodawca (jeśli to konieczne) udostępni miejsce do zainstalowania przez Zleceniobiorcę stacji
meteorologicznej będącą własnością Zleceniobiorcy i umożliwi dostęp do obsługi tej stacji w trakcie
trwania umowy. Zleceniodawca w miarę możliwości zapewni funkcjonowanie zainstalowanej stacji
poprzez ochronę jej przed uszkodzeniem i dewastacją. W przypadku zaistniałych uszkodzeń stacji
lub jej wyposażenia strony ustalą dalsze kroki postępowania.
3. W przypadku posiadania własnej stacji meteorologicznej wyposażonej w odpowiednie czujniki dla
funkcjonowania systemu monitoringu Zleceniodawca udostępni dane z tej stacji Zleceniobiorcy.
4. Zleceniodawca potwierdza, iż został poinformowany o fakcie, że prowadzony przez Zleceniobiorcę
monitoring ma charakter jedynie informacyjny, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za
sposób wykorzystania przez Zleceniodawcę uzyskanych w ramach monitoringu i sygnalizacji

informacji, w tym za skutki z tego wynikające. Ostateczna decyzja o wykonaniu zabiegu w uprawie
i rodzaju użytego środka ochrony roślin należy każdorazowo do Zleceniodawcy.
§6
1.

Umowa obowiązuje do końca roku w którym została podpisana o ile strony nie wyrażą chęci
przedłużenia jej na kolejny rok. Przedłużeniem umowy jest wypełnienie przez Zleceniodawcę i
przesłanie na adres Zleceniobiorcy zał. 1. Karty zgłoszeniowej na dany rok.
2. W przypadku nie wyrażenia chęci dalszej współpracy przez którąkolwiek ze stron, Zleceniodawca
umożliwi demontaż stacji należącej do Zleceniobiorcy z terenu należącego do Zleceniodawcy.
§7
1. Strony ustalają, że dla potrzeb niniejszej umowy pojęcie „informacje poufne” obejmuje wszelkie
informacje dotyczące jednej strony, uzyskane przez drugą stronę które nie są powszechnie dostępne
dla osób trzecich, uzyskane w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych
dotyczących drugiej strony.
3. Strony zobowiązują się posługiwać wszelkimi informacjami poufnymi wyłącznie w celu należytego
wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do
zobowiązania ich pracowników lub innych osób, które będą miały dostęp do informacji poufnych, do
stosowania postanowień niniejszej umowy.
5. Strona nie może ujawniać informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim ani ich w
jakikolwiek sposób wykorzystywać bez pisemnej, uprzedniej zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem
pkt 6 i 7
6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych, których ujawnienie
uprawnionym podmiotom jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub, które
są dostępne publicznie, a ich upublicznienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień
niniejszej Umowy.
7. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje strony przez 5 lat od dnia zawarcia umowy.
§8
1.

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………..
Zleceniodawca

…………………………………..
Zleceniobiorca

