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UMOWA O WSPÓŁPRACY 

W ramach programu współpracy Wigierskiego Parku Narodowego „Do zobaczenia nad 

Wigrami”,  

w dniu …………….. w Krzywem , pomiędzy 

Wigierskim Parkiem Narodowym, Krzywe 82, 16-402 Suwałki ,reprezentowanym przez: 

Dyrektora – mgr inż. Tomasza Huszczę, zwanym dalej WPN 

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

reprezentowanym przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

zwanym dalej Partnerem, 

została zawarta umowa, dalej zwana także Umową, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku 

z realizacją Programu WPN „Do zobaczenia nad Wigrami” (służącego promocji WPN), 

zwanego dalej „Programem”. Umowa określa zasady funkcjonowania współpracy między 

Stronami przy realizacji Programu. 

2. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Programu. 

3. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało na czas nieokreślony. 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Na mocy Umowy Strony zobowiązują się do wypełniania wzajemnych zobowiązań 

współpracy przy realizacji i osiąganiu celów Programu 

2. WPN zobowiązuje się do: 

a) wykonania i udostępnienia Partnerowi tablicy do zamieszczania materiałów 

informacyjnych. 

b) przesyłania na wskazany przez Partnera adres e-mail pliku do wydrukowania i 

zamieszczenia wydruku na tablicy, 

c) przekazywanie  materiałów informacyjnych i edukacyjnych do udostępnienia turystom 

w ilościach ustalonych przez WPN.  

d) organizowania szkoleń w ramach Programu, 

e) zamieszczenia na stronie parku informacji o Programie i linku do stron internetowych 

Partnerów. 

3. Partner zobowiązuje się do: 

a) umieszczenia otrzymanej od WPN tablicy informacyjnej w widocznym miejscu 

wewnątrz obiektu, w którym odbywa się obsługa ruchu turystycznego, 
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b) odbierania materiałów informacyjnych przez Partnera w Centrum Informacji 

Turystycznej, Krzywe 82, 

c) odbierania poczty e-mail, niezwłocznego drukowania plików otrzymanych od WPN i 

zamieszczania wydruków na tablicy, 

d) udostępniania turystom materiałów związanych z Programem przekazywanych przez 

WPN, 

e) informowania turystów o obowiązku posiadania kart wstępu do WPN i możliwościach 

ich zakupu,  

f) zakupu po promocyjnej cenie kart wstępu od WPN i ich rozprowadzania wśród swoich 

turystów zgodnie z obowiązującym cennikiem,  

g) umieszczenia na własnej stronie linku do  www.wigry.org.pl, 

h) udziału w szkoleniach organizowanych przez WPN w ramach Programu, 

i) współpracy z WPN w zakresie stałego monitoringu efektywności działania Programu – 

zgłaszania problemów, przekazywania uwag i sugestii turystów oraz własnych. 

4. Partner uczestniczący w programie  otrzymuje  tytuł  „Partnera  programu  Do zobaczenia 

nad Wigrami” i ma prawo posługiwać się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych. 

5. Partnerzy Programu będą wymienieni na stronie www.wigry.org.pl jako miejsca 

rekomendowane przez WPN. Taka informacja pojawi się również w komunikacji z 

mediami i w kanałach Social Media obsługiwanych przez WPN. 

6. Ze strony WPN osobami do kontaktu w sprawie realizacji Programu są  Barbara 

Perkowska tel. 510 992672 oraz Paulina Pajer – Giełażys 87 5632562. 

7. Ze strony Partnera osobą do kontaktu w sprawie realizacji Programu jest: 

……………………………………………………………………………… , tel. ………………………………………… ,       

e-mail …………………………………………………………… . 

8. Partner zobowiązany jest do dbania o zasób powierzony mu w ramach Umowy, ponosząc 

odpowiedzialność za jego stan odpowiadający zwykłemu korzystaniu z jego składników. 

9. Partner nie może przenosić na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z Umowy 

bez uprzedniej zgody WPN, a także przekazywać innym podmiotom materiałów 

otrzymywanych od WPN w ramach realizacji Umowy. 

§ 3 

Monitoring i kontrola 

1. Partner zobowiązany jest  do  przekazywania  WPN  informacji  na  temat realizacji 

Programu oraz poddania się kontroli WPN w zakresie prawidłowości wykonywania 

Programu.  

2. WPN zobowiązuje się na bieżąco monitorować prawidłowość realizacji Programu. 

§ 4 

Przetwarzanie danych osobowych 

http://www.wigry.org.pl/


3 

1. WPN przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w szczególności 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 (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych.  

2. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Partnera oraz osób 

kontaktowych Partnera zawarte są w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do 

niniejszej umowy.  

3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w WPN, możliwy jest 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, na dedykowany adres poczty elektronicznej: 

iod@wigry.org.pl . 

§ 5 

Zmiana Umowy 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Rozwiązywanie sporów 

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z 

realizacją Umowy. 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę zachowując miesięczny termin wypowiedzenia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez WPN nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przez 

Partnera, a w szczególności braku aktualizacji komunikatów, zniszczenia tablic bądź używania 

ich niezgodnie z przeznaczeniem, nieinformowania turystów o obowiązujących kartach wstępu 

i innych uchybień znacznie pogarszających, bądź uniemożliwiających funkcjonowanie 

Programu, a także podejmowania przez Partnera jakichkolwiek działań naruszających dobre 

imię czy interes WPN, WPN może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takiej 

sytuacji Partner będzie zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania używania  

i usunięcia wszelkich oznaczeń związanych z Umową, a w szczególności używania tytułu 

„Partner programu” i znaków graficznych związanych z programem „Do zobaczenia nad 

Wigrami” oraz zwrotu do siedziby WPN tablicy otrzymanej w ramach umowy od WPN, w 

terminie 7 dni od wypowiedzenia Umowy przez WPN. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

WIGIERSKI PARK NARODOWY                                                                          PARTNER 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla  Partnera 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach. 

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub 

współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO ma 

zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy (dalej WPN) z 

siedzibą w Krzywe 82, 16-402 Suwałki. 

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych – 

Pana Dariusz Auguścika pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 

1 powyżej. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu 

zawarcia  i wykonania umów z kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach: 

przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, obrony i 

dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się  roszczenia; w 

pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od 

udzielenia zgody do jej cofnięcia. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować 

odmową zawarcia umowy bądź niemożnością nawiązania kontaktu. 

5. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego 

przetwarzania w każdym momencie. 

6. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed 

nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt 3 powyżej 

będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym 

będziemy je archiwizować przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Administratora. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy 

powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych 

przepisów prawa czy podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy. 

8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

9. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych 

niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 


