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Załącznik nr 2 do Regulaminu „Konkursu na 

wykonanie wstępnego projektu logo Powiatowego 

Centrum Wsparcia w Tucholi” 

 

Umowa nr ……. 

z dnia …. 

dotycząca wykonania projektu logo Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi wraz z 

przekazaniem autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła. 

Zawarta pomiędzy: 

Powiatem Tucholskim reprezentowanym przez 

Starostę Tucholskiego Michała Mroza i 

Wicestarostę Tucholskiego Zenona Poturalskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zofii Łąckiej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 ……………………………………. 

 zamieszkałym / z siedzibą ……………………………………. 

NIP/PESEL ……………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę projektu logo Powiatowego 

Centrum Wsparcia w Tucholi (zwanego dalej PCW) i przekazanie go Zamawiającemu 

wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła. 

2. Za realizację przedmiotu umowy określonego w ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się 

do przekazania Wykonawcy wynagrodzenia określonego w … niniejszej umowy. 

3. Logo PCW wykonane zostanie na podstawie grafiki wybranej w trybie konkursowym, 

w ramach „Konkursu na wykonanie wstępnego projektu logo Powiatowego Centrum 

Wsparcia w Tucholi”, do której majątkowe prawa autorskie przysługują Wykonawcy. 
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§2  

Wymagania dotyczące logo 

1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zwróci uwagę na walory estetyczne 

logo, jego atrakcyjność i unikatowość, nawiązanie do nazwy i funkcji PCW, 

skalowalność i możliwość wykorzystania w wersji kolorowej oraz 

monochromatycznej oraz, jeśli to możliwe, na nawiązanie do Borów Tucholskich. 

2. Logo zostanie sporządzone i przekazane Zamawiającemu w następujących wersjach: 

1) logo w kolorach w rozdzielczości 6000 x 4000 px w formacie .tiff lub .png (z 

przezroczystym tłem) oraz .jpg, 

2) logo monochromatyczne w rozdzielczości 6000 x 4000 px w formacie .tiff lub 

.png (z przezroczystym tłem) oraz .jpg, 

3) logo w kolorach w rozdzielczości 600 x 400 px w formacie .tiff lub .png (z 

przezroczystym tłem) oraz .jpg, 

4) logo monochromatyczne w rozdzielczości 600 x 400 px w formacie .tiff lub 

.png (z przezroczystym tłem) oraz .jpg, 

5) logo w kolorach w rozdzielczości 120 x 80 px w formacie .tiff lub .png (z 

przezroczystym tłem) oraz .jpg, 

6) logo monochromatyczne w rozdzielczości 120 x 80 px w formacie .tiff lub 

.png (z przezroczystym tłem) oraz .jpg, 

7) logo kolorowe w wersji wektorowej w formacie .pdf (wektorowym), 

8) logo kolorowe w wersji wektorowej zawierające dodatkowo napis „Powiatowe 

Centrum Wsparcia w Tucholi”, w formacie .pdf (wektorowym), 

9) logo monochromatyczne w wersji wektorowej w formacie .pdf (wektorowym), 

10) logo monochromatyczne w wersji wektorowej zawierające dodatkowo napis 

„Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi”, w formacie .pdf (wektorowym). 

3. Logo w rozdzielczości 120 x 80 px może być uproszczoną wersją loga podstawowego, 

w celu jego zachowania czytelności i walorów estetycznych. 

4. Pliki z ust. 2 pkt 1-10 zostaną umieszczone i przekazane na zewnętrznym nośniku 

danych (CD, DVD, Pendrive USB). 

§3  

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wyłączność autorskie prawa majątkowe do 

utworu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w następującym 

zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Druk
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zapis_magnetyczny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zapis_magnetyczny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_u%C5%BCyczenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_najmu
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3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wymienione w punkcie 1) i 2) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawo do wykorzystania utworu w całości lub 

w części, do dokonywania dowolnych modyfikacji i zmian. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wyłączność prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na nabywcę 

własności oryginalnego egzemplarza utworu. 

§4  

Wynagrodzenie 

1. Za przekazanie Zamawiającemu plików określonych w §2 ust. 4 oraz za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do utworu zgodnie z §3 Wykonawca otrzyma 

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 2.500,- zł brutto. 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

związane z wyłącznym wykorzystaniem utworu oraz wykonywaniem zależnego prawa 

autorskiego w stosunku do utworu. 

§5  

RODO 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1662, dalej zwana ustawą), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Przetwarzanie danych prowadzone jest w celu bezpośrednio związanym z jego 

działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami ustawy 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, dalej zwane rozporządzeniem). 

3. Zleceniobiorca będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zleceniodawcę 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do i w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe osoby/osób realizujących 

niniejszą umowę lub reprezentujących podmiot realizujący niniejszą umowę. 

5. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,2901,,20141127,ustawa-z-dnia-7112014-r-o-ulatwieniu-wykonywania-dzialalnosci.html
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,2901,,20141127,ustawa-z-dnia-7112014-r-o-ulatwieniu-wykonywania-dzialalnosci.html
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zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych 

przez Zleceniodawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania 

wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z 

wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia. 

7. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które 

powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę 

powierzonych danych osobowych. 

8. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych 

osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną 

powyższego jest działanie bądź zaniechanie Zleceniodawcy 

§6  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i 

kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 


