Załącznik do zarządzenia nr 70 Rektora UŚ z dnia 22 maja 2019 r.
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 199 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2018 r.

Nr zlecenia - …………………………………
z dnia …………………………………….......

ZLECENIE – PRACA ZLECONA
I. Zlecenie (wypełnia zleceniodawca)

1

Zleceniodawca
(nazwa firmy)

2

Adres

3

Telefon kontaktowy

5

Adres e-mail

6

Rodzaj ewidencji, do której
wpisany jest zleceniodawca

7

REGON

8

NIP

9

NR KRS (jeśli dotyczy)

10 Przedmiot pracy zleconej

 CEIDG
 KRS

Proponowane terminy
11 rozpoczęcia
i zakończenia pracy

12

Proponowany kierownik
pracy/zespół wykonawców

13

Kwota netto/brutto za
wykonanie zlecenia

Osoba uprawniona do
14 reprezentacji podmiotu
(imię, nazwisko, funkcja)
Osoba do kontaktu w
15 sprawie zlecenia
(imię, nazwisko, tel., e-mail)

Data i podpis osoby reprezentującej zleceniodawcę
wraz z pieczątką firmową

Podpis kierownika pracy

II. Przyjęcie zlecenia (wypełnia przyjmujący zlecenie)

1
2

Kierownik pracy
(imię, nazwisko, stopień/tytuł, funkcja)
Jednostka przyjmująca zlecenie
(jednostka organizacyjna UŚ)
Data rozpoczęcia

3

Data zakończenia
Całkowity koszt wykonania
(netto + VAT)

4

Osoba koordynująca zlecenie (BWG)

5

Numer pracy zleconej (w systemie SAP)

Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej „RODO” informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa
dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, wskazując, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Pani/Pan
skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność dysponowania danymi na
potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania pracy zleconej, będącej przedmiotem
zlecenia; realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zapewnienie jej wykonania, w tym
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku archiwizacyjnego (art. 6
ust. 1 lit. b, c, f RODO).
Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy, tj. podpisania przez reprezentantów stron oraz
jej prawidłowego wykonywania, tj. zlecenia pracy, będącej przedmiotem umowy. W przypadku niepodania
danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli
dobrowolnie udostępni Pani/Pan dane osobowe Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach, w ramach
przyjęcia do realizacji pracy zleconej, będącej przedmiotem umowy.
4. Kategorie danych osobowych i źródła ich pozyskania (dotyczy przypadków pozyskiwania danych
osobowych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą)

Zleceniodawca……………………………………………………………………………………….
udostępnił Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach następujące kategorie danych osobowych
reprezentanta/-ów; kierownika pracy/zespołu wykonawców; osoby do kontaktu: imię i nazwisko,
stopień/tytuł naukowy, nr telefonu, e-mail, funkcja i miejsce pracy.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z
Pani/Pana udziałem, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym
związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
m.in. sądom, organom ścigania.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności gdy
przetwarzanie danych następuje do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji
zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Katowice, data……….roku

Przyjąłem/am do wiadomości ………..................
(czytelny podpis)

