
UMOWA 
o świadczenie usług  

 
zawarta w dniu otrzymania przez Wykonawcę wiadomości email zawierającą akceptację oferty,           
będąca jednocześnie elektronicznym potwierdzeniem zawarcia umowy, pomiędzy: 
 
„Zlecającym”, którego dane oraz Numer Identyfikacji Podatkowej zostały przesłane w korespondencji           
e-mail 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zlecającym”  
 
a 
 
Playmaker Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej             
43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego          
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330,  
NIP: 8992871468, REGON: 384848876;  
 
reprezentowana przy niniejszej czynności przez Dennisa Gordzielika – Członka Zarządu          
uprawnionego do reprezentacji spółki 
 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
 
Zlecający oraz Wykonawca zwani również będą łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną” 
 
o następującej treści: 
 

§1 
OŚWIADCZENIA STRON 

 
1. Zlecający oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej          
zajmuje się pozyskiwaniem oraz reprezentowaniem zawodników piłkarskich i współpracą z klubami           
piłkarskimi 
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej          
prowadzi portal internetowy o adresie www.playmaker.pro [zwany w dalszej części Portalem           
internetowym], w ramach którego zajmuje się świadczeniem usług na rzecz klientów będących między             
innymi zawodnikami piłkarskimi w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu jakiejkolwiek formy          
współpracy z klubami piłkarskimi, szkółkami piłkarskimi lub agencjami menedżerskimi. 
3. Wykonawca nie daje klientom korzystającym z jego usług żadnej gwarancji, że w ich wyniku              
dojdzie między klientem a zaproponowanym przez Wykonawcę klubem piłkarskim, szkółką piłkarską           
lub agencją menedżerską do nawiązania jakiejkolwiek formy współpracy. 
4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od klienta lub opiekuna prawnego działającego w imieniu            
i na rzecz Klienta zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych Wykonawcy oraz              
współpracującym z nim osobom trzecim na podstawie zawartej umowy.  
 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć          
usługi polegające na dostarczaniu Zlecającemu określonej ilości danych, w tym danych osobowych,            

http://www.playmaker.pro/


dotyczących zawodników, którzy za pośrednictwem prowadzonego przez Wykonawcę Portalu         
internetowego wyrażają wolę nawiązania w jakiejkolwiek formę współpracy z klubem piłkarskim,           
szkółką piłkarską lub agencją menadżerską. 
2. Wykonawca będzie przekazywał Zlecającemu dane, w tym dane osobowe, zawodników,          
którzy za pośrednictwem Portalu internetowego korzystają - zarówno w formie zawarcia odpłatnej            
umowy jak i poprzez bezpłatne przekazanie Wykonawcy swoich danych, w tym danych osobowych –              
z usług świadczonych przez Wykonawcę. Wykonawca może przekazywać Zlecającemu dane, w tym            
dane osobowe, także tych zawodników, z którymi Wykonawca w sposób bezpośredni nawiązał            
jakąkolwiek formę współpracy.  
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo wyboru i przekazania danych, w tym danych osobowych,            
tylko tych zawodników piłkarskich, którzy posiadają cechy indywidualne odpowiadające         
przekazanym Wykonawcy na mocy niniejszej umowy preferencjom Zlecającego. 
4. Wykonawca nie zapewnia, że zawodnicy, których dane zostały przekazane Zlecającemu          
zgodnie z niniejszą umową, nawiążą z nim jakąkolwiek współpracę. Świadczone przez Wykonawcę            
usługi mają charakter starannego działania, a nie rezultatu. 
 

§3 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do:  
 
1) informowania Zlecającego o podejmowanych w ramach niniejszej Umowy działaniach         
względem zawodników; 
2) przekazywania Zlecającemu danych, w tym danych osobowych, zawodników posiadających         
określone przez Zlecającego cechy indywidualne, którzy według Wykonawcy byliby zainteresowani          
nawiązaniem współpracy ze Zlecającym; 
3) sporządzania i przesyłania Zlecającemu zestawień zawodników o określonych przez         
Zlecającego cechach indywidualnych, którym Wykonawca przedstawił ofertę nawiązania współpracy; 
4) zestawienie wysyłane są w określonych przez Zlecającego odstępach czasowych; 
5) jako, że usługi mają charakter starannego działania, liczba zawodników zawierająca się w            
zestawieniu nie jest możliwa do określenia w momencie zawarcia umowy. 
 
2. Zlecający zobowiązany jest do: 
 
1) zachowania w poufności faktu zawarcia niniejszej umowy oraz wynikających z niej           
postanowień; 
2) zachowania w poufności wykorzystywanej przez Wykonawcę metody pozyskiwania danych,         
w tym danych osobowych, zawodników korzystających z usług Wykonawcy; 
3) informowania Wykonawcy o zawarciu przez Zlecającego umowy lub podjęciu w          
jakiejkolwiek innej formie współpracy z przekazanym przez Wykonawcę zawodnikiem w terminie 3            
dni od dnia pierwszego treningu odbytego w klubie Wykonawcy, nawiązania współpracy lub zawarcia             
umowy z zawodnikiem; 
4) przekazywania osobom trzecim danych, w tym danych osobowych, zawodników         
przedstawionych Zlecającemu przez Wykonawcy zgodnie z postanowieniami określonymi w §8          
niniejszej Umowy; 
5) zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych wynikających z        
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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dotyczących zawodników przekazanych przez Wykonawcę oraz             
przetwarzania ich tylko w celu wynikającym z niniejszej umowy. 

§ 4 



WYNAGRODZENIE 
 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie usług określonych w niniejszej         
umowie. 
2. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie zostaje uzgodnione w korespondencji e-mailowej. 
3. Wynagrodzenie stanowiące kwotę, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 2, będzie płatne na rachunek                
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od przesłania faktury pro-forma 
4. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury         
pro-forma określającej wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Po zaksięgowaniu        
płatności przez Wykonawcę zostanie wystawiona faktura. 
 

§ 5 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas uzgodniony w korespondencji e-mail. Upływ wskazanego           
powyżej terminu obowiązywania umowy powoduje, że umowa wygasa.  
 
2. Do przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy może dojść tylko na podstawie           
sporządzonego i podpisanego przez obie Strony aneksu do umowy.  
 

§ 6 
WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 
1. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w sytuacji, gdy: 
 
1) Zlecający, pomimo pisemnego upomnienia, opóźnia się z zapłatą przysługującego         
Wykonawcy wynagrodzenia; 
2) Zlecający nie poinformował Wykonawcy o zawarciu z zawodnikiem umowy lub podjęciu z            
zawodnikiem innej formy współpracy w terminie określonym w §3 ust. 2 pkt 3 Umowy; 
3) Zlecający wykorzystuje przekazane mu dane, w tym dane osobowe, zawodników w sposób            
sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy; 
4) Zlecający dokonuje naruszeń lub przetwarza dane osobowe przekazanych mu przez          
Wykonawcę zawodników w sposób sprzeczny z umową lub przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 
 
2. Zlecający ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w sytuacji, gdy: 
 
1) Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia, nie stosuje się do zaleceń Zlecającego          
dotyczących wyboru zawodników o określonych cechach indywidualnych; 
2) Wykonawca nie umieszcza w produkcie sporządzonym dla Klienta o określonych przez           
Zlecającego cechach indywidualnych, który korzysta z usług Wykonawcy za pośrednictwem Portalu           
internetowego, oferty nawiązania ze Zlecającym współpracy; 
3) nie przesyła Zlecającemu, pomimo pisemnego upomnienia, zestawienia zawodników, którym         
Wykonawca przedstawił ofertę Zlecającego nawiązania współpracy z zawodnikiem o określonych          
przez Zlecającego cechach indywidualnych. 
4) Wypowiedzenie niniejszej Umowy może nastąpić tylko na piśmie pod rygorem nieważności. 
5) Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje z dniem doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie.  
6) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w §4 ust. 2 Umowy za usługi świadczone            
przed wypowiedzeniem Umowy, nawet jeżeli ich skutek nastąpił po jej rozwiązaniu. 
 



§8 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i jest administratorem danych osobowych w            
rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych,          
tzn.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie              
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego             
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z                   
późn. zm.) (dalej: RODO). 
2. Zlecający oświadcza, że przekazane mu dane osobowe zawodników będzie przetwarzać          
wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy, co dotyczy również przekazywania danych do            
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zlecający może przetwarzać dane osobowe          
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz pozostałych operacji przetwarzania           
danych osobowych wskazanych w niniejszej, nieobjętych wprost przedmiotem usług.  
3. Zapisów ust. 2. nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają            
na Zlecającego przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Wykonawcę, a Wykonawca            
obowiązany jest poinformować zawodnika, przed rozpoczęciem przetwarzania jego danych         
osobowych, o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na               
ważny interes publiczny.  
4.  Zlecający może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób: osób działających          
w imieniu Wykonawcy, jego klientów, a także dostawców, które to dane Wykonawca przetwarza jako              
administrator danych osobowych lub jako podmiot przetwarzający w przypadku posiadania          
uprawnienia do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Zlecający może przetwarzać następujące dane osobowe przekazane mu przez Wykonawcę:          
imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, adres e-mail, numer             
telefonu i inne dane osobowe, które Wykonawca pozyskał w ramach prowadzonej przez siebie             
działalności, a które to dane są niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Na danych              
tych będą wykonywane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,         
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,       
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 
 lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
6. Zlecający oświadcza, że z informacji otrzymanych od Wykonawcy charakter danych          
osobowych powierzanych w związku z realizacją niniejszej umowy nie obejmuje danych dotyczących            
wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO oraz może obejmować             
szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. 
7. Wykonawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania obowiązków wynikających z          
niniejszego rozdziału umowy przez Zlecającego odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym            
rozdziale. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest dokonane przez Wykonawcę zawiadomienie w          
terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. 
8. Zlecający udostępnia Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia         
nałożonych na niego niniejszym rozdziałem  zobowiązań. 
9. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8 powyżej, Zlecający niezwłocznie informuje            
Wykonawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych            
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
10. Zlecający zobowiązuje się do wdrożenia i przestrzegania odpowiednich środków technicznych          
i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, określonych w art. 32           
RODO. 
11. Zlecający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności         
przetwarzania danych osobowych (dalej „Rejestr”) dokonywanych w imieniu Wykonawcy, w          
przypadku obowiązku prowadzenia takiego rejestru wynikającego z art. 30 ust. 5 RODO.  
12. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Zlecający           
nadał upoważnienia, o których mowa w art. 29 RODO.  



13. Zlecający oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych          
niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę zgodnie z art. 33 RODO. 
14. Zlecający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec          
Wykonawcy lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z umową lub             
obowiązkami nałożonymi przez ustawy lub RODO bezpośrednio na Zlecającego oraz w wyniku            
działania poza zgodnymi z prawem instrukcjami Wykonawcy lub wbrew tym instrukcjom.           
Wykonawca odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osób trzecich            
w wyniku przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych            
osobowych.  
15. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 14 powyżej, jeżeli udowodnią, że             
zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione. Jeżeli w tym samym              
przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem            
zgodnie z pkt 14 powyżej, ponoszą one odpowiedzialność solidarną. Strona, która zapłaciła            
odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła             
w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą            
ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 14 powyżej. 
16. Zapisy niniejszego rozdziału obowiązują przez cały czas trwania umowy.  
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie przepisy RODO. 

 
§9 

POUFNOŚĆ 
 

1. Strony zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych.  
2. Za Informacje poufne Strony uznają w szczególności: 

● dokumenty, informacje i pliki informatyczne przekazane Zlecającemu przez Wykonawcę, jak          
również efekty zadań wypracowane w trakcie wykonywania Umowy,  

● dokumenty zawierające finansowe rozliczenia pomiędzy Stronami, 
● treść niniejszej Umowy, zastrzegając jednak, że sam fakt jej zawarcia podlega ujawnieniu            

według swobodnego wyboru Stron. 
3. Strony zobowiązują się zapobiegać ujawnieniu Informacji Poufnej, o jakich mowa w ust. 1             
powyżej, jak również jej wyciekom, publikacji czy też rozpowszechnieniu Informacji Poufnych,           
poprzez zachowanie takiej samej staranności w działaniu, jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu,            
publikacji oraz rozpowszechnieniu własnych informacji o podobnym charakterze, nie mniejszym          
jednak niż powszechnie stosowany w profesjonalnym obrocie gospodarczym. 
4. Obowiązek zapewnienia poufności oraz nieujawniania Informacji Poufnych, 
o którym mowa w niniejszej Umowie, nie dotyczy: 

● informacji dostępnych publicznie, 
informacji ujawnionych już uprzednio w inny sposób, aniżeli przez naruszenie postanowień           
niniejszej umowy, 

● sytuacji, gdy ujawnienie Informacji Poufnych wymagane jest przez bezwzględnie         
obowiązujące przepisy prawa lub w celu realizacji interesu chronionego za pomocą           
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

● sytuacji, gdy ujawnienie Informacji Poufnych następuje w celu realizacji uprawnienia          
przysługującego stronie na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Przekazanie Informacji Poufnych pomiędzy Stronami może nastąpić, 
w szczególności w jeden z następujących sposobów: w formie pisemnej lub elektronicznej            
wiadomości, poprzez dostarczenie określonej rzeczy lub nośnika danych informatycznych, poprzez          
przyznanie dostępu do Informacji Poufnych zawartych w bazie danych, poprzez ustną albo wizualną             
prezentację. Każda informacja przekazana w jeden z wyżej wymienionych sposobów zyskuje status            
Informacji Poufnej w momencie jej ujawnienia i podlega postanowieniom Umowy bez dodatkowego            
jej oznaczania klauzulą wskazującą na ograniczenie możliwości korzystania z tej informacji. 

 



§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo           
właściwy dla siedziby Wykonawcy.  
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu        
Cywilnego. 
4. Jako dane do kontaktów strony podają:  
 
1) Zlecający:  
2) Wykonawca:  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla          
każdej ze stron. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………… 
 


