UMOWA FINANSOWANIA USŁUGI HOTELE DLA MEDYKÓW

zawarta, dnia ………………………………………….. roku pomiędzy:

……………………………….. z siedzibą w … (…), przy ul. …, posiadającą NIP: …, REGON: …, reprezentowaną
przez …, zwaną dalszej części umowy Podmiotem,
a
Fundacją Hotele dla Medyków z siedzibą w Warszawie (02-148), przy ul. Komitetu Obrony
Robotników 39G, posiadającą NIP: 5223181797, REGON: 385877466, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000836600, reprezentowaną przez
Gheorghe Mariana Cristescu – Prezesa Zarządu,
Marcin Mazurek – Członka Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy Fundacją.
§ 1.
Cel zawarcia umowy
1. Celem niniejszej umowy jest zapewnienie finansowania usługi hotelarskiej dla personelu medycznego
w hotelach lub obiektach świadczących usługi hotelarskie, zwane w dalszej części umowy Hotelami,
wskazanych przez odpowiednie instytucje, a to w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).
2. Cel niniejszej umowy opisany ust. 1 jest celem statutowym Fundacji.
3. Cel niniejszej umowy opisany w ust. 1 jest celem określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020.0.1057), w szczególności dotyczy
on ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony
ludności.
§ 2.
Zasady realizacji umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie przez Fundację finansowania usługi hotelarskiej dla
personelu medycznego w Hotelach, zwanej w dalszej części umowy Usługą.
2. Realizacja Usługi następuję zgodnie z regulaminem finansowania usługi hotele dla medyków oraz
usługi pobytu w izolatoriach, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym w dalszej
części umowy Regulaminem.
3. Usługa jest realizowana w Hotelach wskazanych przez odpowiednie instytucje.
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4. Fundacja finansuje Usługę za pokój ze śniadaniem – do kwoty 75 zł brutto/dzień, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach Fundacja może wyrazić zgodę za sfinansowanie Usługi ponad kwotę 75 zł
brutto/dzień.
5. Usługa jest realizowana wyłącznie na podstawie przygotowanego przez Podmiot, zgodnie z
Regulaminem, pozytywnie zweryfikowanego przez Fundację, zestawienia planowanych wydatków ze
wskazaniem planowanych Hoteli na realizację Usługi, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy. Zmiana zestawienia planowanych wydatków wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację Usługi przez dany Hotel, jak również
zapłatę za realizację Usługi przez Podmiot na rzecz danego Hotelu. W razie wystąpienia o zapłatę za
realizację Usługi przez dany Hotel bezpośrednio od Fundacji, Podmiot zwolni Fundację od obowiązku
takiej zapłaty i wszelkich kosztów z tym związanych.
6. Podmiot po każdym tygodniu obowiązywania niniejszej umowy przedstawia Fundacji stopień realizacji
w zeszłym tygodniu zestawienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwoty
niezrealizowane w danym tygodniu, Fundacja może przeznaczyć na realizację innych usług, aniżeli
objętych niniejszą umową.
7. Zapłata za Usługę następuje z dołu, po upływie miesiąca kalendarzowego obowiązywania niniejszej
umowy.
8. Zapłata za Usługę następuje na podstawie przesłanego przez Podmiot i pozytywnie zweryfikowanego
przez Fundację, zestawienia Usług zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym
obowiązywania niniejszej umowy wraz z fakturami.
9. Zapłata za Usługę następuje na konto Podmiotu prowadzone przez bank … numer … w terminie … dni
od daty otrzymania oryginalnych dokumentów rozliczeniowych. Każdorazowa zapłata za Usługę
stanowi darowiznę pieniężną na rzecz Podmiotu, darowiznę celową przeznaczoną wyłącznie na
dokonanie zapłaty za zrealizowaną Usługę na rzecz Hotelu.
§3
Dane Osobowe
1. Strony są zobowiązane do dopełnienia wszelkich niezbędnych wymogów wynikających z aktualnie
obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji
Umowy.
2. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania Umowy, w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi
roszczeniami, a także w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy lub
przepisów prawa, Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli
(pracowników lub współpracowników). Dane osobowe mogą być wskazane w Umowie lub po jej
zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach realizacji Umowy lub w inny sposób dopuszczony
przez Strony. Strona otrzymująca dane osobowe od chwili ich otrzymania staje się osobnym
administratorem takich danych osobowych.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się w imieniu drugiej Strony dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 14 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 (dalej: „RODO”),
w stosunku do osób, których dane udostępniła, chyba że zachodzi jeden z przypadków zwalniających
administratora od dopełnienia obowiązku informacyjnego.
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4. W związku z realizacją usług określonych w Umowie, co wymaga przetwarzania przez Fundację danych
osobowych, których administratorem pozostaje Podmiot oraz ze względu na związane z tym obowiązki
dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z RODO, Strony postanawiają zawrzeć odrębną
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych regulującą w szczególności przedmiot i czas
trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób,
których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa administratora danych.
5. Powierzenie Fundacji danych osobowych do przetwarzania odbędzie się w drodze umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Stronami na piśmie, stanowiącej Załącznik nr 3
do Umowy. Strony zobowiązują się do podpisania ww. umowy powierzenia najpóźniej w dniu
podpisania Umowy.
6. Podmiot ma obowiązek anonimizacji danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania Umowy,
znajdujących się w dokumentacji przekazywanej Fundacji.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta na czas określony do końca miesiąca zawarcia niniejszej umowy lub dnia
ogłoszenia odwołania stanu epidemii lub do wyczerpania łącznej kwoty określonej zestawieniem
planowanych wydatków, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisu §
2 ust. 6 – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Umowa może zostać
przedłużona na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODMIOT

FUNDACJA

Załączniki:
Nr 1 Regulamin finansowania usługi hotele dla medyków oraz usługi pobytu w izolatoriach.
Nr 2 Zestawienie planowanych wydatków.
Nr 3 Umowa powierzenia przetwarzania danych.
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