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UMOWA NR  
O ŚWIADCZENIE USŁUG CLOUD COMPUTING KPT 

zawarta w dniu ………………………w Krakowie  pomiędzy: 

Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul Podole 60,  30–394 Kraków, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
000058058, kapitał zakładowy 17.567.000,00 zł, reprezentowaną przez:  

……………………… 

……………………… 

zwaną w dalszej części „Usługodawcą”, 

a 

………………………, reprezentowana przez: 

……………………… 

dalej zwanym Użytkownikiem, o następującej treści: 

§ 1.  
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług cloud 
computing na zasadach opisanych w Regulaminie usług Laboratorium Cloud Computing KPT i Cenniku 
(Załącznik nr 2), w oparciu o planowane wykorzystanie zasobów (Załączniku nr 1). 

§ 2.  
Podpisując niniejszą umowę Usługodawca oświadcza, że: 

1. zapoznał się z Regulaminem usług Laboratorium Cloud Computing KPT,  akceptuje wszystkie jego 
postanowienia bez zastrzeżeń oraz przyjmuje je do stosowania.  

2. zapoznał się z Regulaminem udzielania pomocy publicznej w ramach Projektu „Małopolski Park 
Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” 
realizowanego w ramach POIG,  akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz przyjmuje 
je do stosowania.  

3. przekazane dane zawarte w Załączniku nr 1 – dane rejestracyjne użytkowników usług oraz pozostałe 
oświadczenia złożone poprzez akceptację Regulaminu, są zgodne z prawdą. 

§ 3.  
1. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w  § 1 będzie mieć charakter preferencyjny w 

stosunku do cen rynkowych i będzie obniżone do 50% w stosunku do stawki rynkowej określonej w 
Cenniku. W tym zakresie Klient będzie uzyskiwał pomoc publiczną zgodnie z Regulaminem udzielania 
pomocy publicznej.  

2. Ostateczna  kwota wynagrodzenia uwzględniająca pomoc określona jest w Załączniku nr 1. 
3. W przypadku zamiaru bądź wystąpienia faktu przekroczenia liczby wykorzystanych zasobów ponad 

planowane wykorzystanie zasobów: 
a. do obowiązków Użytkownika należy zgłoszenie tego faktu Usługodawcy w celu podpisania 

stosowanego aneksu do Umowy 
b. Usługobiorca pokrywa koszt faktycznego wykorzystania (na podstawie ewidencji systemu 

Usługodawcy) 
c. Usługodawca wystawi Użytkownikowi nowe zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej. 

§ 4. 

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych dot. jego osoby oraz 
osób upoważnionych do jego reprezentacji w szczególności upoważnienie to dotyczy kontaktu oraz 
korzystania z usług cloud computingu w zakresie określonym w umowie i Regulaminie, a także danych 
związanych z informacjami o świadczonych usługach i ich rozliczaniu. 

2. Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków 
wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie danych osobowych osób upoważnionych do 
korzystania z usług cloud computing w zakresie wynikającym z Regulaminu w celu realizacji Umowy. 
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3. W przypadku kiedy Użytkownik nie będzie administratorem danych osobowych oświadcza on, że uzyskał 
od właściwego administratora danych osobowych zgodę na powierzenie przetwarzania danych. 

4. Usługodawca zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie Umowy zobowiązały się 
do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy. 

5. Usługodawca w ramach świadczonej usługi będzie traktował wszelkie treści jako poufne i nie będzie ich 
ujawniać nikomu, za wyjątkiem osób wskazanych w ust. 4 oraz podwykonawców Usługodawcy do użytku 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi cloud computingu.  

6. W przypadku, gdy dane określone w §4 ust. 1 i ust. 2 będą przetwarzane przez podwykonawców 
Usługodawcy, z których korzysta on przy świadczeniu usług cloud computing, Użytkownik wyraża zgodę 
na  podpowierzenie przetwarzanie tych danych podwykonawcom Usługodawcy. 

7. Użytkownik oraz inne osoby fizyczne o których mowa w §4 ust.1, których dane osobowe są przetwarzane 
w związku ze świadczeniem usług Użytkownikowi, mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych,  
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych poprzez skierowanie żądania do 
Usługodawcy.  

8. Usługodawca oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych osobowych na warunkach i zgodnie 
z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (dalej jako 
„Rozporządzenie”). 

9.  Usługodawca zastosuje przy przetwarzaniu danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę danych, określone w  art. 32-36 ww. Rozporządzenia w szczególności, zapewni zabezpieczenie 
integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez internet, w tym danych dotyczących 
uwierzytelniania Użytkownika  za pomocą szyfrowania. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca zobowiązuje się w zależności od decyzji Użytkownika 
do zwrócenia mu danych osobowych lub do trwałego usunięcia danych w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania Umowy. Zwrot danych może skutkować dodatkową opłatą zgodnie ze stawką godzinową 
określoną w Cenniku. 

 

§ 5.  
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Po upływie okresu jej obowiązywania umowa 

ulega przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile  Użytkownik  nie złoży na 
piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania 
Umowy. W przypadku, gdy umowa ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony, każda ze stron może 
wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca 
kalendarzowego następujące po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie wymaga 
zachowania formy pisemnej. 

2. Pozostałe przypadki rozwiązania umowy opisane są w Regulaminie. 

§ 6.  
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 
3. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 
4. Załączniki są integralną częścią Umowy. 

§ 7.  
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
  
  
 
 .............................   .............................. 
 Usługodawca Użytkownik 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

Do umowy nr ……………………… 

Dane rejestracyjne 

Domena internetowa: 
 

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: 
 

Osoba do kontaktu w sprawach finansowych: 
 

Lista użytkowników uprawnionych do logowania 

do panelu administracyjnego i zamawiania 

Usług: 

 

1. Planowany limit wykorzystania zasobów1 

Liczba instancji:  

Wielkość przestrzeni dyskowej (HDD GB):  

Liczba jednostek obliczeniowych (vCPU):  

Liczba jednostek pamięci operacyjnej (GB 

vRAM): 

 

Inne parametry:  

 

  

Wartość zasobów  zł netto 

Wartość udzielonej pomocy de minimis  zł netto 

Wynagrodzenie łączne z tytułu planowanego 

wykorzystania zasobów w okresie 

obowiązywania umowy 

 zł netto 

 

                                                 
1 Jeżeli obowiązuje 


