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L7. Poufnością objęte są wszelkie informacje, materiały i dane, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie wykonywania umowy
na rzecz Zamawiającego niezależnie od formy ich utrwalenia, lub jej braku. Poufnością objęte są w szczególności:

1) informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia;

2) informacje zgromadzone we wszelkich bazach danych, a w tym bazach danych osobowych należących do

Zamawiającego;

3) informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty

elektronicznej, komunikatorów internetowych, lub innych środków komunikowania się na odległość zapewnianych
przez Zamawiającego;

18, Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów idanych objętych poufnością jest

dopuszczalne jedynie za pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia:

1) wynika z obowiązujących przepisów prawa;

2) następuje w związku z żądaniem uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

3) informacja została udostępniona publicznie przez Zamawiającego.

19. Za rozpowszechnienie uwaźa się także udostępnienie informacji, materiałów i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia
przed dostępem osób trzecich, jak również umyślną ich utratę, lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem,

20. Wykonawca nie może utrwalać, zwielokrotniać, kopiować, rozpowszechniać ani w inny sposób przetwarzać

dostarczonych mu przez Zamawiającego lub stworzonych przez siebie w ramach stosunku pracy informacji,

materiałów idanych, chyba że rzeczone utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, przetworzenie, lub

rozpowszechnienie nastąpiło w wykonaniu obowiązków powierzonych na mocy dodatkowych uzgodnień stron na

piśmie.

§10
PosTANoWlENlA KoŃcoWE

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

ż. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu cywiInego oraz ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności będą
rozwiązywały je w drodze dwustronnych negocjacji, a w razie nie dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w dwóch
dla Zamawiającego,
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