
UMOWA ZLECENIA Nr…………. 
 

zawarta w dniu .................................... 20…… r. 

pomiędzy: Polskim Związkiem Szachowym z siedzibą ul. Marszałkowskiej 84/92, 00-514 Warszawa,   
reprezentowanym przez ………………………………………………. i ……………………………………,   

 

a ................................................................. zam. przy ……………………………w  .………………. 

na wykonanie usługi . 

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

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

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

w terminie od dnia ……………………………….do dnia .............................................……. r. 

 

1.Za wykonanie usług zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ................... zł. 

(słownie: złotych.............................................................................................................) po przedstawieniu rachunku. 

2. Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.  

3. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest ZLECENIODAWCA 

4. 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. 

5. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do 

niniejszej umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

...........................................  ………………………….    .......................................... 
(czytelny podpis zleceniobiorcy)  (akceptacja merytoryczna)           (zleceniodawca) 

_____________________________________________________________________ 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Pan/i ........................................................................................................... oświadcza, że: (niepotrzebne skreślić) 

• jestem / nie jestem* zatrudniony/a jako pracownik etatowy w …………………………………………. 

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

na czas nieokreślony / określony*, w terminie do …………………… i uzyskuję z tego tytułu wynagrodzenie 

RÓWNE* lub WYŻSZE* NIŻSZE* od  minimalnego wynagrodzenia  (3.490,00 zł brutto) 

w wysokości   …………………. zł brutto (podać wysokość wynagrodzenia, gdy zaznaczono NIŻSZE). 
• jestem / nie jestem* emerytem/tką, rencistą/rencistką – nr świadczenia ….………………………….….. 

• posiadam / nie posiadam* orzeczenie o niepełnosprawności ……………………………….…….……... 

• jestem / nie jestem* objęty/a obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy zlecenia 

zawartej na okres od…..………….…… do………………… i uzyskuję z tego tytułu wynagrodzenie 
RÓWNE* lub WYŻSZE* - dołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. 

NIŻSZE* od minimalnego wynagrodzenia  (3.490,00 zł brutto).  

• prowadzę / nie prowadzę* działalność gospodarczą od której odprowadzane są składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od kwoty ………………………….zł brutto 

• wnoszę / nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, 

• wnoszę / nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, 

• jestem / nie jestem* uczniem/cą, studentem/tką do 26 roku życia (kserokopia legitymacji studenckiej). 

• jestem / nie jestem*  zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy 

• O zmianach złożonych w oświadczeniu zobowiązuję się poinformować Zleceniodawcę w ciągu 7 dni. 

________________________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić; ** NIP – wypełniają tylko osoby które w danym roku prowadzą/prowadziły działalność 

gospodarczą, są/ były podatnikami VAT,  są/byli płatnikami podatków i składek ZUS . 

 



 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH 

 
Nazwisko .................................................................. Imiona ....................................., ................................. 

Nazwisko rodowe ……………….……………...….  PESEL …………………………………………...…. 

NIP** ………………………………………...….… NFZ …………………………………………..……. 

Imię ojca ................................................................... Imię matki .................................................................. 

Data urodzenia ……………...................................... Miejsce urodzenia ...................................................... 

Urząd Skarbowy ................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania (zameldowania): miejscowość ......................................... kod pocztowy............................ 

ulica ......................................................................................   nr domu   ....................   nr mieszkania .............. 

Województwo…………………………………Powiat…………….……………Gmina ……………………… 

 
Data .................................       Podpis ............................................ 

 

 
 

RACHUNEK 

dla Polskiego Związku Szachowego, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa,  

dnia ........................ 2020 r. 

 

1. kwota wynagrodzenia brutto   zł 4. Kwota do opodatkowania (1-2-3)   zł 

2. suma składek na ubezp. Społ.   zł 5. Podatek od wynagrodzeń - 12%   zł 

2.1. ubezpiecznie emerytalne 9,76%   zł 6. Podstawa do ubezp. Zdrowotnego (1-2)   zł 

2.2. ubezpiecznie zdrowotne 1,50%   zł 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75%   zł 

2.3. 
ubezpiecznie chorobowe 2,45% 
dobrowolne   zł 8. Należny podatek od wynagrodzeń (5-7)   zł 

3.  Koszty uzyskania przychodu (1-2) 20%   zł 9. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75%   zł 

        10. Kwota do wypłaty (1-2-7-8-9)   zł 

 
Kwota do wypłaty słownie: ……………………………………………..złotych …………………………………. 

(czytelny podpis zleceniobiorcy) 

 

Wynagrodzenie proszę przelać na konto  nr:     _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

 

Kwotę …………………………. otrzymałem.                                              ….…………………………………..… 

(czytelny podpis zleceniobiorcy) 

 

 

 

 

Stwierdzam wykonanie zadania  ………………………………      
       (akceptacja merytoryczna) 

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

 

  



 
Załącznik Nr 1. do zalecenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dn.19.09.2018 r.   

 

Klauzula informacyjna RODO (dot. umów cywilnoprawnych)  

  

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 Polski Związek Szachowy, 00-514 

Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92  

2)  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się:  • listownie na adres: Polski Związek Szachowy, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 • 

przez e-mail: biuro@pzszach.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 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 określny 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.   

  

 

 

 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli.  …………………………………………   (podpis)  

  

*   *   *   *   *   *  *   *   *   *   * 

 


