Organizacja Środowiskowa
Akademickiego Związku Sportowego
Województwa Lubelskiego

POROZUMIENIE
zawarte w Lublinie, w dniu 03.09.2018 roku, pomiędzy:
……………………………................................................................................................
........................................................................................................................................
z siedzibą w Lublinie ul. ……………………………………………………………… Lublin
zwanym dalej Szkołą,
którą reprezentuje:
……………………………………… – Dyrektor Szkoły
a:
Organizacją Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa
Lubelskiego z siedzibą w Lublinie ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, zwaną dalej
Organizacją, którą reprezentuje:
Pan Marcin Kotowoda – Sekretarz Zarządu
Szkoła oraz Organizacja w dalszej części Porozumienia zwani są łącznie Stronami,
a każdy z nich z osobna zwany jest Stroną.
§1
1. Porozumienie określa zasady współpracy Stron w zakresie realizacji pozalekcyjnych zajęć
sportowych organizowanych przez Szkołę w roku szkolnym 2018/2019.
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone będą w ramach umowy zawartej pomiędzy
Organizacją a Gminą Lublin na realizację zadania publicznego.
3. Strony zgodnie stwierdzają, że Porozumienie obowiązuję w okresie od dnia 01.09.2018 r. do
dnia 30.06.2019 r., z zastrzeżeniem, że porozumienie ulega rozwiązaniu (bez zachowania
okresu wypowiedzenia) z dniem 31.12.2018 r. w przypadku nieotrzymania przez Organizację
dotacji z Gminy Lublin na wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym zajęcia. Rozwiązanie
porozumienia z dniem 31.12.2018 r. wymaga przekazania Szkole przez Organizację informacji
o tym fakcie drogą mailową na adres Szkoły, nie później niż do dnia 30.12.2018 r.
4. Na mocy niniejszego porozumienia Organizacja zapewni wynagrodzenie dla osób
prowadzących zajęcia.
§2
1. W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Strony zobowiązują się do
przestrzegania i realizacji celów określonych Rozporządzeniem 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
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119).
W zakresie związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Szkoła odbiera
stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem
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 osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119).
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji porozumienia, które nie
stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie
powinny być udostępnianie bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą.
Jeżeli w związku z wykonaniem porozumienia niezbędne będzie powierzenie przetwarzania
danych osobowych, Strona, która będzie przetwarzała dane osobowe, jest zobowiązana
uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem 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 osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119).
Umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do
porozumienia.

§3
Szkoła zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć w szkolnych obiektach
sportowych.
2. Wskazania Organizacji osób do prowadzenia zajęć oraz dyscyplin sportowych, liczby
przyznanych godzin, dnia i godzin prowadzenia zajęć, telefonu kontaktowego oraz adresu
e-mail wskazany osób. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do porozumienia.
3. Nadzoru nad prawidłowym realizowaniem zajęć przez osobę zatrudnioną przez Organizację.
4. Zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły
informacji nt. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz ich finansowania ze
środków budżetu Gminy Lublin.
5. Pobrania od uczestników zajęć, zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz oświadczeń od rodzica/opiekuna prawnego
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadania na
rzecz Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa
Lubelskiego w Lublinie. W przypadku pełnoletnich uczestników zajęć pobrania od uczestników
zajęć, zgody na udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadania na
rzecz Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa
Lubelskiego w Lublinie. Zgody i oświadczenia pozostają w dokumentacji Szkoły. Wzór zgody
rodziców stanowi załącznik nr 3a do niniejszego porozumienia. Wzór zgody pełnoletniego
uczestnika zajęć stanowi załącznik nr 3b do niniejszego porozumienia.
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Stałego współdziałania w zakresie realizacji przedmiotu porozumienia.
§4

Organizacja zobowiązuje się do:
1. Wypłaty wynagrodzenia osobom prowadzącym zajęcia ze środków pozyskanych na ten cel
z dotacji udzielonej przez Gminę Lublin w ramach zawartej umowy.
2. Wprowadzenia postanowienia dotyczącego nadzoru Dyrektora Szkoły nad merytoryczną
i systematyczną realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych.
3. Kontroli realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,
4. Zamieszczenia na stronie internetowej Organizacji informacji nt. realizowanego zadania oraz
jego finansowania ze środków budżetu Gminy Lublin.
5. Stałego współdziałania w zakresie realizacji przedmiotu porozumienia.

§5
Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego nie ponosi wobec uczestników pozalekcyjnych
zajęć sportowych odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią
podczas lub w związku z wykonywaniem Porozumienia.
§6
Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie, z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia, w przypadku niewywiązywania się przez drugą ze Stron z nałożonych obowiązków.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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