
 

 

 

POWER PMU III Nabór (konkurs 2020)  Załącznik VII umowy finansowej – Wzór umowy pomiędzy organizacją 
wysyłającą a opiekunem  

WARUNKI OGÓLNE 
 
 
Artykuł 1: Odpowiedzialność 
 
Każda ze stron niniejszej Umowy zwolni drugą 
stronę z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za 
szkody poniesione przez nią lub jej personel w 
wyniku realizacji niniejszej Umowy, z 
zastrzeżeniem, że takie szkody nie wynikają z 
poważnego lub celowego wykroczenia drugiej 
strony lub jej personelu. 
 
FRSE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
roszczeń powstałych z tytułu realizacji niniejszej 
Umowy dotyczących jakichkolwiek szkód 
spowodowanych podczas realizacji okresu 
mobilności. W rezultacie, FRSE nie będzie 
rozpatrywać jakichkolwiek wniosków o 
odszkodowanie lub zwrot towarzyszących takiemu 
roszczeniu.  
 
Artykuł 2: Rozwiązanie Umowy 
 
W przypadku nieprzestrzegania przez Opiekuna 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i bez 
względu na konsekwencje przewidziane w ramach 
obowiązującego prawa, organizacja wysyłająca jest 
uprawniona do rozwiązania lub anulowania 
Umowy bez dalszych formalności prawnych w 
przypadku, gdy Opiekun nie podejmie działania w 
terminie jednego miesiąca od otrzymania 
zawiadomienia przesłanego listem poleconym. 
 
Jeżeli Opiekun rozwiąże Umowę przed datą jej 
zakończenia lub jeżeli nie będzie przestrzegać 
przepisów Umowy, będzie zobowiązany zwrócić 
wypłaconą kwotę dofinansowania, chyba że 
zostanie to ustalone z instytucją wysyłającą inaczej. 
 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Opiekuna 
z powodu działania „siły wyższej”, tj. 
nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub 
wydarzenia będącego poza kontrolą Opiekuna, 
która nie jest skutkiem jego błędu lub zaniedbania, 
Opiekun będzie uprawniony do otrzymania kwoty 
dofinansowania odpowiadającej rzeczywistemu 
czasowi trwania okresu mobilności jak 
zdefiniowano  
w artykule 2.3. Wszelkie pozostałe fundusze będą 
podlegały zwrotowi, chyba że zostanie to ustalone 
z instytucją wysyłającą inaczej. 
 

Artykuł 3: Ochrona danych 
 
Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej 
Umowie będą przetwarzane zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1304/2013 z 2013-12-17, w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 2013-12-20, str. 
470), Rozporządzeniem 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. Dane te będą 
przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją 
Umowy i rozpowszechnianiem rezultatów 
uzyskanych po jej zakończeniu przez Instytucję 
wysyłającą, FRSE i Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej z uwzględnieniem konieczności 
przekazywania danych odpowiednim służbom 
odpowiedzialnym za kontrole i audyt zgodnie z 
przepisami UE (Europejski Trybunał Obrachunkowy 
lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF). 
 
Na pisemny wniosek, uczestnik może uzyskać 
dostęp do swoich danych osobowych i poprawić 
nieprawidłowe lub niekompletne informacje. 
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych 
osobowych należy kierować do Instytucji 
wysyłającej i/lub FRSE. Uczestnik może złożyć 
skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
do krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór 
nad ochroną danych w odniesieniu do 
wykorzystania tych danych przez Instytucję 
wysyłającą i/lub FRSE lub do Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do 
wykorzystania tych danych przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 
 
Artykuł 4: Kontrole i audyty 
 
Strony Umowy zobowiązują się przedstawić 
wszelkie szczegółowe informacje wymagane przez 
FRSE lub każdy inny organ zewnętrzny 
upoważniony przez Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej w celu weryfikacji, że okres 
mobilności i postanowienia Umowy są realizowane 
we właściwy sposób. 

 


