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UMOWA NR 1/.../KPT/2021
Zawarta w dniu ....09.2021 r. w Kielcach, pomiędzy:
Gminą Kielce, z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-7325, reprezentowaną przez:
Justynę Lichosik – Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce, zwanym dalej „Organizatorem”
a
.........................................ul. ........................ 25-..............., NIP .................. zwanym dalej „Uczestnikiem”.
Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. CE RESPONSIBLE „Sustainable model to support social
entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe.
Projekt został przygotowany w partnerstwie międzynarodowym i nakierowany jest na tematykę innowacji
społecznych, CSR, wsparcia przedsiębiorczych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców
społecznych.
Celem projektu jest budowanie potencjału przedsiębiorców, innowatorów społecznych przy wsparciu
dojrzałych i działających z sukcesem firm komercyjnych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Uczestnik, który przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Organizatora na najlepszy projekt z zakresu
innowacji społecznych i w drodze oceny formalnej oraz merytorycznej został zakwalifikowany jako
jeden z 10 najlepszych projektów, które uzyskały największą liczbę punktów, zobowiązuje się do:
1) zarejestrowania się i stworzenia aktywnego profilu na platformie www.net4socialimpact.eu z
informacją
o przedsiębiorstwie społecznym i opisem projektu innowacyjnego,
2) wzięcia udziału w programie inkubacji projektów z zakresu innowacji społecznych, trwającego 4
miesiące od momentu podpisania umowy.
2. Program inkubacji obejmuje:
1) wsparcie Opiekuna pomysłu innowacyjnego z zakresu inkubacji społecznych, w tym doradztwo i
pracę z zespołem,
2) zaplanowanie oraz realizację kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych promującej
przedsiębiorstwo społeczne, oraz projekt innowacyjny, mającej na celu networking
i poszukiwanie partnerów o wartości 4 000,00 zł brutto, trwającej nie dłużej niż czas inkubacji,
3) udział Uczestnika w spotkaniach networkingowych z potencjalnymi partnerami – tzw. szybkie
randki, okrągły stół,
4) udział Uczestnika w min. dwóch spotkaniach online, indywidualnych bądź grupowych poprzez
platformę net4socialimpact.eu z potencjalnymi partnerami,

5) udział w szkoleniu z prezentacji, promocji i pozyskiwania klienta,
6) możliwość udziału w szkoleniu metodyką Design Thinking w Kieleckim Parku Technologicznym w
celu dopracowania projektu,
7) udział w pitch day.

3. Udział w Konkursie i programie inkubacji jest bezpłatny.
§3
Warunkiem zaprezentowania projekt Uczestnika przed Komisją Finałową jest wykonanie zobowiązań
określonych w § 2 umowy.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 20.12.2021 r.

§5
ADRESY STRON I PRZEDSTAWICIELE STRON
Adres Organizatora
Kielecki Park Technologiczny
Ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Nr Telefonu i Faksu: (041) 278 72 00
E-Mail: biuro@technopark.kielce.pl
Osobami do kontaktu są: Anna Pabian Lipska, tel. 41 278 72 22, anna.lipska@technopark.kielce.pl
Agata Bieńkowska, agata.bienkowska@technopark.kielce.pl
Adres Uczestnika
Miejscowość i kod pocztowy: ...................
Ulica i nr domu: ......................
Nr Telefonu: ....................
e-mail: ....................................
Przedstawicielem Uczestnika jest: ......................... (e-mail)
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
miejscowo w siedzibie Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5. Regulamin wraz z załącznikami są integralną częścią umowy.
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§7
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH .
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25663 Kielce (dalej: KPT).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym:
iod@technopark.kielce.pl lub listownie pod adresem KPT.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO (umowa zlecenie/umowa o dzieło) oraz w związku z
dochodzeniem/obroną roszczeń.
4. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi KPT zawarł
umowę na świadczenie usług (np. hostingowych, IT, doradczych, obsługi prawnej) wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres wymagany
przepisami prawa (prawa podatkowego, dotyczącego ochrony roszczeń), czy wynikający z instrukcji
kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji. Po tym okresie zostaną trwale
usunięte.
6. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do uzyskania kopii
danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia po okresie wynikającym z przepisów prawa
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie związanym z
przetwarzaniem na podstawie z prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. obroną roszczeń (w
pozostałym zakresie sprzeciw prawo do sprzeciwu nie obowiązuje)).
7. Mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne, ale jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych jest niezgodne z prawem, to przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Zachęcamy jednak przed podjęciem takiej decyzji
do kontaktu z naszym IOD.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest
obowiązkowe. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i w efekcie jej
realizacji.
9. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu.

…………………………………………………….
/Podpis Organizatora/

..…………………………………………………………
/Podpis Uczestnika/
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