Zamówienie dostępu do systemu SzkolnyTelefon.pl
1.

Nr:

data

-

-

B

Dane Zleceniodawcy (placówki oświatowej):

Pełna nazwa
Miejscowość

kod

-

Adres
NIP

REGON

Imię

Nazwisko

Telefon
Funkcja

Adres e-mail

2.

Przedmiot Zamówienia:

Typ placówki :

- przedszkole

Ilość uczniów :
Typ usługi :

- podstawowa

Czas dostępu:

- gimnazjum
miesięcy, od

- połączenia pośrednie

Opłata w wysokości:

- średnia
-

- wyższe
do

- połączenia bezpośrednie

- inne

-

- wiadomości tekstowe SMS

zł brutto, słownie:

2.1. Opłata za korzystanie z systemu SzkolnyTelefon.pl jest iloczynem ilości uczniów oraz sumy miesięcy pozostałych do zakończenia roku szkolnego.
Opłata za korzystanie z systemu SzkolnyTelefon.pl została w całości uiszczona przez Sponsora.
2.2. Sponsor ponosząc opłatę za dostęp do systemu SzkolnyTelefon.pl będzie miał prawo do umieszczenia przed właściwym komunikatem głosowym
komunikatu informującego o finansowaniu usługi przez Sponsora.

3.

Dane Sponsora:

Pełna nazwa

Nr Umowy

Miejscowość

kod

-

Adres

4.

Dane Przejmującego Zamówienie:

VMBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod
numerem 0000404336 KRS, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 676-245-15-37 reprezentowaną przez pełnomocnika, na podstawie
pełnomocnictwa (kopa w załączeniu).

Imię Nazwisko

5.

Umowa z dnia:

Pozostałe warunki:

5.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Szkolny Telefon jest złożenie Zamówienia i poprawna aktywacja do systemu.
5.2. Zamawiający oświadcza, iż jako administrator danych osobowych wprowadzanych do systemu SzkolnyTelefon.pl posiada zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w systemie SzkolnyTelefon.pl na cele związane z informowaniem o
kwestiach dotyczących nauki dzieci/podopiecznych w szkole oraz na poprzedzanie komunikatu głosowego komunikatem informującym o
finansowaniu przez Sponsora.
5.3. Integralną część Zamówienia stanowi regulamin usługi SzkolnyTelefon.pl oraz umowa o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego uwag.
5.4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Przyjmujący Zlecenie (VMBS Sp.zo.o.)

Zamawiający (Placówka Oświatowa)

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
1.

z dnia

-

-

UP

Dane Przejmującego:

VMBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod
numerem 0000404336 KRS, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 676-245-15-37 reprezentowaną przez pełnomocnika, na podstawie
pełnomocnictwa (kopa w załączeniu), zwanej w dalszej części Przyjmującym

2.

Dane Zamawiającego:

Pełna nazwa
Miejscowość

kod

-

Adres
NIP

REGON

Imię

Nazwisko

Umowa sporządzona do Zamówienia na dostęp do Usługi SzkolnyTelefon.pl

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

W związku z Zamówieniem na dostęp do usługi SzkolnyTelefon.pl,
Zamawiający działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) oświadcza iż jest administratorem danych
osobowych, które wprowadzi do systemu SzkolnyTelefon.pl i na
mocy niniejszej umowy powierza Przyjmującemu przetwarzanie w
systemie SzkolnyTelefon.pl danych zawartych w tym zbiorze.
Przyjmujący oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie mu do
przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem danych
wskazanym w punkcie 1 powyżej na czas trwania zawartej umowy.
Przyjmujący oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym
należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych oraz że przygotował stosowną dokumentację, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)
Przyjmujący nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych.
Przyjmujący może przetwarzać dane osobowe przekazane przez
Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu określonych w
niniejszej umowie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Przyjmującego tylko w
systemie SzkolnyTelefon.pl oraz wyłącznie na potrzeby
informowania rodziców/opiekunów prawnych o kwestiach
dotyczących nauki w szkole, na które to przetwarzanie Zamawiający
posiada indywidualną zgodę każdego rodzica/opiekuna prawnego.
Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, zapisywanie,
modyfikację, utrwalanie oraz udostępnianie następujących danych
osobowych: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz numer
telefonu, imię i nazwisko ucznia ze wskazaniem klasy, imię i
nazwisko nauczyciela, adres e-mail.

Przyjmujący (VMBS Sp.zo.o.)

Telefon
Funkcja
Nr:

data

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

-

-

Zamawiający jest upoważniony do dokonywania kontroli lub żądania
pisemnych wyjaśnień od Przyjmującego na temat ochrony
powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych.
Przyjmujący zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania
danych powierzonych przez Zamawiającego, wdrożyć i utrzymywać
przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z
przetwarzaniem danych, które są wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa.
Przyjmujący nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy
osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku wyrażenia takiej zgody Przyjmujący Zamówienie jest
zobowiązany do zawarcia umowy z osobą trzecią stosownie do treści
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w kształcie
zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy.
Przyjmujący ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do
osób posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania
Zamówienia na dostęp do usługi SzkolnyTelefon.pl.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia z nią związane
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz
innych przepisów.
W przypadku sporów mogących powstać na tle stosowania niniejszej
umowy strony postanawiają, iż właściwym do ich rozstrzygnięcia
będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Przyjmującego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający (Placówka Oświatowa)

