


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 43/2018 z dn. 13 listopada 2018 r. 
 

UMOWA ZLECENIA nr  
 

 
Zawarta w dniu 

 
 

 

pomiędzy: 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
z siedzibą: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2,  
NIP 583-001-58-84, REGON 000275754 

reprezentowaną przez:  
1. prof. dr. hab. Macieja Sobczaka – Rektora 
2. przy kontrasygnacie Magdaleny Gruszczyńskiej – Kwestora  

 
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
a  
Panem/Panią*  ………………………………..…………………..  
 

PESEL   
 
zamieszkałym/-ą  ……………………………………………………                              
zwanym/-ą w dalszej części umowy Zleceniobiorcą  
 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące czynności: ……………..…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 2 

1. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności w terminie 
 

od    .   .      
 

do   .    .     
 

       dzień           m-c  rok     dzień         m-c   rok 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście bez powierzania zadań wymienionych w § 1 osobom trzecim. 
3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w siedzibie Zleceniodawcy */ w innym miejscu (wymienić:…………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………..) 

 
§ 3 

1. Za wykonanie zlecenia określonego w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 
 

 

 słownie: …………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku w kasie Zleceniodawcy lub 
przelewem na jego rachunek bankowy w terminie 10-tego lub 20-tego dnia miesiąca w zależności od terminu złożenia rachunku 
w siedzibie Zleceniodawcy (najpóźniej 4 dni robocze przed terminem wypłaty). 

 
§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów 
prawnych. 

2. Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają się orzecznictwu właściwych 
rzeczowo sądów w Gdańsku. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej umawiających się stron. 
 

§ 5 
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  
2. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy zatytułowany: 

„INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH”. 
 

§ 6 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 Zleceniodawca Kwestor Zleceniobiorca 
 
 

 ……………………….. ………………………. ………………………….. 
 podpis podpis podpis 

 
*) niepotrzebne skreślić  

              



 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy,  
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Łąkowej 1-2 (80-743). 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez 
e-mail: iod@amuz.gda.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 
prawną. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody  
na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody  
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 



 
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY 

Dane osobowe 
Nazwisko: Pierwsze imię: Drugie imię: Data urodzenia:  

PESEL:    

Obywatelstwo: 

Nr konta bankowego: 
 
Nr karty stałego pobytu (wypełniają obcokrajowcy): 

Nr paszportu ( w przypadku braku nr PESEL) 

 
Adres zameldowania 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
Adres zamieszkania (gdy jest inny niż adres zameldowania) 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
Adres korespondencyjny (gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
Urząd Skarbowy (właściwy dla Zleceniobiorcy ze względu na adres zamieszkania) 

................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ………………………………………………………………………. 

 
Jako Wykonawca umowy oświadczam, że: 

1.  Jestem jednocześnie zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej 
Moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: 

 co najmniej minimalne wynagrodzenie, 

 mniej niż minimalne wynagrodzenie 
 

2.  Jestem jednocześnie już ubezpieczona/y (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę nakładczą, 
umowę zlecenia lub agencyjną.  
W okresie od …………………..do …………………… 

Moje wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej w kwocie brutto wynosi: 

 co najmniej minimalne wynagrodzenie, 

 mniej niż minimalne wynagrodzenie 
 

3.  Jestem już ubezpieczona/y (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów (np. działalność gospodarcza, KRUS)  
 
Proszę podać  tytuł ubezpieczenia:    

 posiada prawo do preferencyjnych składek ZUS 
 

4. Jestem:   emerytem   rencistą 
ZUS Inspektorat nr   ........................  z siedzibą w  ...........................................................................................  
 

5.  Mam ustalone prawo do emerytury (renty) określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 
nr świadczenia  ............................................  organ wydający   ............................................................................   
 



 
 
 

6. Przebywam  na urlopie bezpłatnym  

Nie przebywam  na urlopie bezpłatnym 
 

7. Przebywam  na urlopie wychowawczym  

Nie przebywam  na urlopie wychowawczym  
 

      8.    Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (podać stopień)  

 

9.  Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/em 26 lat 
 

10.  Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/y ubezpieczeniem społecznym z 
żadnego tytułu 

 

11.  Pozostaję w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez powiatowy Urząd Pracy  
 
w  ...............................................................................................................................................................................  
 
 

Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy: 

1.  Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu 

 chcę być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 

 nie chcę być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

2.  Chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

3.  Nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

4.  Nie podlegam ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 
 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie informacji 
niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana. 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w terminie 5 dni od dnia wystąpienia   o wszelkich zmianach 
dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 
Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile 
wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Zobowiązuję się zwróci płatnikowi opłacone składki przez niego do ZUS- u składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, 
rentowe) finansowane ze środków ubezpieczonego oraz odsetki od całego powstałego zadłużenia. 
 

 

 

……………………………..  ………………………………… 

(data)           podpis Zleceniobiorcy 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 

1. Od dnia 01 stycznia 2018 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2100,00 zł brutto.  

2. Zobowiązanie do podania danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, ich zakres oraz cel wynikają  
z obowiązujących przepisów prawa pracy.  

 

 

 

 

  



 
 
........................................................... 
          Imię i nazwisko Zleceniobiorcy 
 

RACHUNEK 
 
Dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
 

za wykonanie zgodnie z umową zlecenia nr                                
 

 
z dnia    

 

 
następujących prac: ………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w okresie  
 
 

na kwotę  
 

(słownie .......................................................................................................... brutto) 
 
 
 
 

 

Koszty uzyskania 
1 – 20 % 

 
 

 
2 – 50 % 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY 
 

......................................................................................................................................................................................... 
nazwisko i imię / name, family name 

 
 

                                 
data urodzenia – dzień , miesiąc, rok / date of birth             nr PESEL               lub        passport number 
 

 

................................................................................................................................................................................................ 
miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania                             województwo  gmina 
full address 
 

............................................................................................................................................................................................... 
adres Urzędu Skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu 

 
rachunek bankowy nr: 
bank account number /IBAN/                                

 

 
 

Swift code ……………………………………………. 

 
Stwierdzam, że powyższe dane podpisałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym.  
 
 
 
..................................................................   .......................................................................... 

miejscowość, data / place, date    podpis Zleceniobiorcy / signature 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………… 
         podpis i pieczątka przyjmującego prace 

  

od  .  .  
 

do  .  .  
 



    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 43/2018 z dn. 13 listopada 2018 r. 
 

UMOWA O DZIEŁO nr  
 

 
Zawarta w dniu 

 
 

 

pomiędzy: 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
z siedzibą: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2,  
NIP 583-001-58-84, REGON 000275754 

reprezentowaną przez:  
1. prof. dr. hab. Macieja Sobczaka – Rektora 
2. przy kontrasygnacie Magdaleny Gruszczyńskiej – Kwestora  

 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a  
Panem/Panią*  ………………………………..…………………..  
 
 

PESEL  
 
zamieszkałym/-ą  ……………………………………………………  
 
zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci: 
 

§ 2 

2. Wykonawcy nie wolno powierzyć wykonania dzieła oraz przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do …………………………………../będącego 
będących* przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji:  
- wytwarzanie dowolną techniką w tym drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
- w zakresie wprowadzania do obrotu nośników zapisu wszelkiego rodzaju w tym np. CD i DVD, a także publikacji 
wydawniczych z wykorzystaniem dzieła,  
- wszelkie rozpowszechnianie w tym wprowadzanie zapisów dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych 
w tym ogólnodostępnych w rodzaju Internet i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci, 
- w zakresie przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami, innymi 
odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 
- publiczne udostępnianie dzieła w trakcie imprez artystyczno-naukowych organizowanych przez Zamawiającego w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 
4. Zamawiający ma prawo do wielokrotnego wykorzystania przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1.    Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  
 

        
        (słownie: ………………………………………………………………………………………………………..złotych brutto). 
 2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po przyjęciu dzieła przez Zamawiającego na podstawie wystawionego przez Wykonawcę 

rachunku w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy w terminie 10-tego lub 20-tego dnia miesiąca, w zależności od terminu 
złożenia rachunku w siedzibie Zamawiającego (najpóźniej 4 dni robocze przed terminem wypłaty) 

3.  Zamawiający zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do zwrotu kosztów noclegu w dniach …………………………….. na 
podstawie przedłożonych i opłaconych faktur/rachunków. 

4.    Zamawiający zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do zwrotu podróży Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy w 
kwocie…………………na podstawie przedłożonych i opłaconych faktur/rachunków. 

5.  Kwota wynagrodzenia określona w § 3 pkt. 1 umowy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na Zamawiającego. 

6.     Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi w dniu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego. 
7. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1 umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich.  
 

 

              

  1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w terminie do                  
 

                                                                                                                                      dzień         m-c                    rok 



§ 4 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie fotografii, rejestracji i powielenie wykonanego nagrania zawierających jego 
wizerunek oraz ich nieodpłatne wykorzystanie za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i 
ilości transmisji, w całości i we fragmentach – w celu publicznego odtwarzania zarejestrowanego materiału, jego promocji, reklamy, 
archiwizacji. 

§ 5 
W przypadku ujawnienia wad po przyjęciu dzieła, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania poprawek bez prawa  
do dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 6 
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia ustalonego w umowie. Gdyby wynikła strata z niewykonania zamówienia lub niedotrzymania terminu 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

2. Z ważnych przyczyn Zamawiający może rozwiązać umowę o dzieło na warunkach określonych art. 635 i 636 Kodeksu 
cywilnego.  

 
§ 7 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej umawiających się stron. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów 
prawnych.  Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają się orzecznictwu właściwych 
rzeczowo sądów w Gdańsku. 

 

§ 9 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

2. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy zatytułowany: 
„INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH”. 

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 Zamawiający  Kwestor Wykonawca 

 

 

 

 

 ……………………….. ………………………. ………………………….. 
 podpis podpis podpis  
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 

  



INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2 (80-743). 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: 
iod@amuz.gda.pl 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, 
organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie 
ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy 
przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana 
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 
korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
…………………………………. 
       Imię i nazwisko Wykonawcy dzieła 

 
 

RACHUNEK 
 
Dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
 

za wykonanie zgodnie z umową o dzieło nr                                
 

 
z dnia    

 

 
następującego dzieła w postaci: …………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w okresie  
 
 

na kwotę  
 

(słownie .......................................................................................................... brutto) 
 
 
 

 

Koszty uzyskania 
1 – 20 % 

 
 

 
2 – 50 % 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

......................................................................................................................................................................................... 
nazwisko i imię / name, family name 

 
 

                                 
data urodzenia – dzień , miesiąc, rok / date of birth             nr PESEL               lub        passport number 
 

 

................................................................................................................................................................................................ 
miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania                             województwo  gmina 
full address 
 

............................................................................................................................................................................................... 
adres Urzędu Skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu 

 
rachunek bankowy nr: 
bank account number /IBAN/                                

 

 
 

Swift code ……………………………………………. 

 
Stwierdzam, że powyższe dane podpisałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym.  
 
 
 
..................................................................   .......................................................................... 

miejscowość, data / place, date    podpis Wykonawcy dzieła / signature 
 

 
 
 
 
…………………………………………… 
        podpis i pieczątka odbierającego dzieło 

od  .  .  
 

do  .  .  
 


