
Załącznik nr 2 Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

nr VI-264/2020 z dnia 2 września 2020 r. 

 

POROZUMIENIE Nr ……………………….……......................... 

w sprawie współorganizacji wydarzenia pn.: 

 

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

 

zawarte w Wołominie w dniu ………..…………………………, pomiędzy: 

 

Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, NIP 125-09-40-609, 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………… 

zwanym dalej Powiatem 

a 

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

 

z siedzibą w ………………………………………….………………….., reprezentowanym przez: 

 

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

zwaną/ym dalej Organizatorem,   

w wykonaniu decyzji Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia ………………………… roku,  

Strony zwane łącznie Współorganizatorami podejmują porozumienie o niniejszej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem porozumienia jest współorganizacja wydarzenia pn.: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

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

które odbędzie się w dniu ……………………………………… r. 

 

§ 2. 

1. Organizator zobowiązuje się do:  

1) koordynowania działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem przedsięwzięcia; 

2) umieszczenia we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych informacji  

o Powiecie Wołomińskim jako współorganizatorze przedsięwzięcia oraz herbu Powiatu  

Wołomińskiego; 

3) informowania o Powiecie Wołomińskim, jako współorganizatorze przedsięwzięcia, poprzez 

ustną informację kierowaną do odbiorców podczas imprezy oraz we wszystkich relacjach  

z imprezy, które ukażą się w prasie, radiu, telewizji, internacie itp.; 

4) przesłania na 2 tygodnie przed konkursem do akceptacji Wydziału Obsługi Zarządu Starostwa 

Powiatowego w Wołominie projektów graficznych wszelkich materiałów promocyjnych 

dotyczących wydarzenia (ulotki, plakaty, zaproszenia, banery itp.); 

5) umieszczenia w widocznych miejscach (np. scena, główne wejście, miejsce wręczania 

nagród) materiałów promocyjnych Powiatu Wołomińskiego, w tym: roll-upów,  

banerów, stojaków – przy czym organizator jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu 

udostępnionych materiałów po zakończeniu wydarzenia; 
6) przesłania sprawozdania o charakterze informacyjno-prasowym wraz z fotorelacją w ciągu  

7 dni roboczych od zakończenia imprezy na adres mailowy: wz@powiat-wolominski.pl.  
7) przekazanie protokołu z wyników ………………… z wydarzeń sportowych. 

2. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych wymaganych 

do zorganizowania wydarzenia. 

 

mailto:wz@powiat-wolominski.pl


 

§ 3. 

1. Powiat zobowiązuje się do: 

2) umieszczenia - w swoim serwisie internetowym - informacji zapowiadającej wydarzenie; 

3) pokrycia następujących kosztów związanych z wydarzeniem: 

a) ……………………………………………………. – w wysokości …….……………. zł.  

b) ……………………………………………………. – w wysokości …….……………. zł.  

c) ……………………………………………………. – w wysokości …….……………. zł.  

2. Powiat oświadcza, że na zobowiązania opisane w ust. 1 pkt 2) zabezpieczył środki finansowe w 

budżecie w wysokości: …………………… brutto.  

3. Warunkiem uruchomienia środków jest przekazanie dokumentów, o których mowa w § 2  

ust. 1 pkt. 4,6,7. 

 

§ 4. 

 

1. Powiat zobowiązuje się pokryć koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 na podstawie 

dostarczonych przez Organizatora faktur/rachunków wystawionych na: Powiat Wołomiński, 05-

200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, NIP 125-09-40-609. 

  

2. Wnioskodawca składa dokumenty  o których mowa w ust. 1 najpóźniej na 21 dni przed upływem 

terminu płatności. Ww. dokument powinien być dostarczony do Kancelarii Ogólnej Starostwa 

Powiatowego w Wołominie i opisany na odwrocie  w prawym górnym rogu wg następującego 

wzoru: 

 

Dotyczy  współorganizacji wydarzenia/zadania o nazwie ………………………………………….., 
(podajemy nazwę zamieszczoną we wniosku)  

zrealizowanego w dniu …………..…………………………… (podajemy dokładną datę wydarzenia) 

  w ramach zawartego Porozumienia nr ………... z dnia …………….. 

faktura/rachunek dotyczy pokrycia kosztów ……………………………………..    

 

Podpis ………………………………………… 
(podpisuje się przedstawiciel organizacji wskazany we wniosku jako osoba reprezentująca) 

 

3. Płatność nastąpi w terminie wynikającym z dokumentu księgowego z zastrzeżeniem ust. 2  

faktur/rachunków. 

4. Powiat może obciążyć Organizatora karą umowną w wysokości 10% wartości określonej w § 3 

pkt 2, wówczas gdy Organizator odstąpi od porozumienia, nie wykona lub nienależycie wykona 

którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszym porozumieniu.  

5. W przypadku niespełnienia warunków współpracy zawartych w porozumieniu Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego może odstąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty realizacji  w całości lub w 

części od współorganizacji wydarzenia.  

6. Jeśli przedsięwzięcie z przyczyn niezależnych  od Stron nie zostanie zrealizowane, 

zabezpieczone środki na ten cel zostaną wykorzystane w działalności statutowej Powiatu 

Wołomińskiego. 

 

§ 5. 

1. Współorganizatorzy, w trybie art. 26 Rozporządzenia (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), będą 

przetwarzać dane osobowe na zasadach i w celu określonym w niniejszym Porozumieniu. 

2. Współorganizatorzy zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z  

ww. Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

chroniącymi prawa osób, których dotyczą dane. 

 



 

3. Współorganizatorzy oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia oraz innych przepisów, o których mowa w ust. 2. 

 

 

§ 6. 
1. Współorganizatorzy będą przetwarzać dane osobowe w celu publikowania zdjęć (wizerunku)  

w Internecie (na stronach internetowych POWIATU i ORGANIZATORA, w mediach 

społecznościowych, w newsletterach), rozliczania zadania oraz archiwizacji. Wydanie, rozliczanie 

i archiwizacja zdjęć wiąże się ze zbieraniem i wykorzystywaniem następujących danych 

osobowych: 
1)  ORGANIZATORA gromadzi i przetwarza dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, 

wizerunek (na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, 

zawartej w regulaminie imprezy) osób realizujących i uczestniczących w wydarzeniu.  

2) POWIAT przetwarza dane osobowe udostępniane przez ORGANIZATORA oraz  dokumenty 

rozliczeniowe.  
3.  Dane pomiędzy Współorganizatorami będą przekazywane z zachowaniem należytej staranności. 

 

 

§ 7. 

1. Współorganizatorzy zobowiązują się przy przetwarzaniu danych, wskazanych  

w § 6, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Współorganizatorzy zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Współorganizatorzy zobowiązują się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane w celu realizacji niniejszego 

Porozumienia oraz będą prowadziły i aktualizowały ich rejestr. 

4. Współorganizatorzy zobowiązują się do podawania osobom, których dane dotyczą, informacji,  

o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia (klauzula informacyjna – załącznik nr 1 do 

porozumienia). 

5. Współorganizatorzy zobowiązują się do zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych 

danych przez osoby, które upoważnione zostaną do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszego Porozumienia, zarówno w trakcie trwania zatrudnienia ich  

u Współorganizatora, jak i po jego ustaniu. 

6. Współorganizatorzy zobowiązują się do przechowywania przetwarzanych danych przez okres 

zgodny z kategorią wskazaną w JRWA .  

7. Współorganizatorzy zobowiązują się do współpracy, w zakresie wywiązywania się z: 

1) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie określonym  

w § 6, w odniesieniu do wykonywania praw opisanych w rozdziale III Rozporządzenia; 

2) obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

8. Współorganizatorzy powiadamiają się o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych 

osobowych, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania informacji  

o potencjalnym naruszeniu, oraz umożliwiają uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających  

i informują się wzajemnie o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu 

faktycznego naruszenia, z zastrzeżeniem, że Administratorem danych osobowych jest: Starostwo 

Powiatowe w  Wołominie – reprezentowane przez Starostę Wołomińskiego.  

 

§ 8. 

1. Współorganizatorzy odpowiedzialni są za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Porozumienia, przepisami Rozporządzenia lub innymi przepisami, o których mowa w § 5 ust. 2, 

a w szczególności za udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Współorganizatorzy zobowiązują się do niezwłocznego informowania Powiatuo wszelkich 

wiadomych im: 

1) postępowaniach, w szczególności sądowych lub administracyjnych, 



2) decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądowych, 
3) planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez PUODO lub inny podmiot powołany odpowiednimi 

przepisami do pełnienia tożsamej funkcji, dotyczących danych, o których mowa  

w § 5 Umowy. 

 

§ 9. 

1. Każdy ze Współorganizatorów może rozwiązać niniejsze  Porozumienie ze skutkiem 

natychmiastowym, w sytuacji, gdy: 

1) dane osobowe przetwarzane są przez Współorganizatora w sposób niezgodny z Umową, 

Rozporządzeniem lub innymi przepisami, o których mowa w § 5 ust. 2; 

2) niewywiązania się przez Współorganizatora z obowiązku określonego w § 8 ust. 2. 
2. Strony nie będą rościć względem siebie żadnych roszczeń w przypadku nie wywiązania się  

z warunków umowy z powodu działania siły wyższej (np. pożar, powódź), bądź zaistnienia 

sytuacji losowych nie zawinionych przez żadną ze stron. 

 

 

§ 10. 

Współorganizatorzy ustalają, że punktem kontaktowym, dla osób, których dane dotyczą, jest 

Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie dostępny pod adresem  

e-mailowym: iod@powiat-wolominski.pl .  
 

§ 11. 

1. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszego Porozumienia będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla Powiatu. 

2. Współorganizatorzy oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszego Porozumienia,  

a w szczególności jej przedmiot, stanowią informację publiczną w rozumieniu  

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 13. 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Porozumienie zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Organizatora, 

dwa dla Powiatu. 

 

 

ORGANIZATOR       POWIAT 

      

 

 

 

 

 

 

 
 


