
Załącznik nr 3. do REGULAMINU REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH 

W CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA / 2022 r.

Istotne postanowienia umowy o Rezydencję Artystyczną 

w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r.

Umowa zawarta w Poznaniu w dniu ……………… 2022 r. pomiędzy:

Poznańskim Centrum Dziedzictwa z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań,

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Poznania pod numerem RIK XIV, o numerze

identyfikacji podatkowej NIP: 7781465736, reprezentowanym przez:

Monikę Herkt-Rynarzewską — Dyrektor Centrum

zwanym dalej „Organizatorem",

a

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

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

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

zwaną dalej „Rezydentem/tką", 

zwanymi dalej “Stronami”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  kompleksowa  realizacja  przez  Rezydenta/tkę  autorskiego

projektu  artystycznego  lub  artystyczno-edukacyjnego  dla  Centrum  Szyfrów  Enigma  

w Poznaniu w 2022 roku, zwanego dalej „Projektem”, w tym w szczególności:
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a) wydarzeń artystycznych  lub artystyczno-edukacyjnych z  udziałem publiczności  1  raz  

w  miesiącu  przez  okres  trwania  Rezydencji.  Harmonogram  ww.  wydarzeń  ustalany

będzie w trybie roboczym na minimum 2 tygodnie przed realizacją wydarzenia,

b) wydarzenia  finalnego  podsumowującego  Rezydencję  połączonego  z  prezentacją

utworów wytworzonych w okresie trwania i w ramach Rezydencji.

2. Szczegółowy zakres realizacji Projektu został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Rezydencji,  zwanym  dalej  „SOPR”,  który  określa  wszystkie  elementy  składowe,

harmonogram realizacji oraz kosztorys Projektu, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

3. Podstawę  do  sporządzenia  zapisów  SOPR  stanowi  formularz  zgłoszeniowy  osoby

wyłonionej  w  naborze  do  Programu  Rezydencji  Artystycznych  CSE  /  2022  r.  oraz

indywidualne ustalenia kandydata/tki na Rezydenta/tkę z Organizatorem.

4. Producentem elementów składowych Projektu, w tym wydarzeń w zakresie, o którym

mowa w SOPR,  jest  Organizator  i  będą one realizowane w ramach jego działalności

statutowej.

5. Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Centrum Szyfrów Enigma (zwanego dalej „CSE”)

oraz jej najbliższe otoczenie.

§ 2 Terminy wykonania umowy

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi  w okresie od dnia zawarcia umowy do ……………..  

Rozliczenie całości musi nastąpić nie później niż do 19 grudnia 2022 r.

§ 3 Obowiązki i oświadczenia Rezydenta/tki

1. Rezydent  oświadcza,  iż  posiada  wiedzę  i  niezbędne  kwalifikacje  do  wykonania

Przedmiotu umowy. 

2. Elementy  składowe  Projektu,  określone  w  SOPR,  w  tym  wydarzenia  i  utwory

Rezydenta/tki  realizowane w ramach Umowy powinny dotyczyć  wartości  i  zagadnień

programowych  CSE  szczegółowo  określonych  w  §  2  Regulaminu  Rezydencji

Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r. 

3. Rezydent/tka zobowiązuje się do:
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a) realizacji Przedmiotu umowy w sposób twórczy, staranny i fachowy, zgodnie z uwagami 

i wskazówkami upoważnionych pracowników Organizatora, 

b) przekazywania  bieżących  informacji  dotyczących  realizacji  umowy,  w  tym  w

szczególności o trudnościach i problemach, jakie napotkał w związku z realizacją umowy,

c) nawiązania  kontaktu  ze  społecznością  lokalną  związaną  z ul. Św. Marcin  w  Poznaniu

poprzez  bezpośrednie  zaangażowanie  w  spotkania  otwarte  z publicznością

organizowane w siedzibie CSE oraz online, udział w promocji wydarzeń oraz dostarczanie

treści (teksty, fotografie) do produkcji materiałów promocyjnych,

d) wykonywania  pracy artystycznej  podczas  trwania umowy i prezentowania  jej  odsłon  

w przestrzeni CSE, w ramach zatwierdzonych przez Organizatora,

e) zachowania zasad dostępności obowiązujących w Centrum Szyfrów Enigma, które jest

placówką otwartą, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, osób

starszych i obcokrajowców,

f) zapoznania się  i  konsekwentnego stosowania w ramach realizacji  umowy wytycznych

identyfikacji i komunikacji wizualnej CSE zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy - Brand

Manual System Identyfikacji Wizualnej CSE.

4. Rezydent/tka  oświadcza,  iż  realizowane  w  ramach  umowy  projekty  są  autorskimi

pomysłami  Rezydenta/tki,  a powstałe  podczas  pobytu  utwory  nie  zostały  poddane

wcześniejszej publikacji pod rygorem naruszenia praw autorskich. 

5. Strony  postanawiają,  iż  Rezydent/tka  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Organizatora

odstąpić od wykonania umowy lub powierzyć jej wykonania osobie trzeciej. 

6. Rezydent/tka zobowiązuje się do przekazania określonego w SOPR egzemplarza utworu

finalnego  stanowiącego  podsumowanie  Rezydencji  Organizatorowi  oraz  udziela

Organizatorowi  wyłącznej  licencji  z  prawem  do  korzystania  z  powstałych  w  trakcie

Rezydencji utworów w zakresie i na polach szczegółowo określonych w § 6 umowy.

7. Organizator ma prawo włączyć dzieło do zbiorów Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  korzystania  i  upubliczniania  cyfrowych nagrań

utworów powstałych podczas trwania umowy oraz wizerunku Rezydenta/tki. 

9. Rezydent/tka  wyraża  zgodę  na  fotografowanie,  filmowanie  bądź  inną  rejestrację

swojego wizerunku podczas trwania umowy oraz zezwala na publiczne wykorzystanie

swojego wizerunku w celach promocji programu rezydencji i CSE, przy czym szczegóły

wykorzystania wizerunku określa § 9 umowy.
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10. Rezydent/tka zgadza się na kontakt z mediami w trakcie trwania umowy.

11. Rezydent/tka  zobowiązuje  się  do  zrealizowania  czynności  będących  przedmiotem

umowy zgodnie  z  najlepszą  wiedzą fachową i  najwyższą  starannością,  jakiej  wymaga

realizacja czynności tego rodzaju.

12. Rezydent/tka  zobowiązuje  się  do  zapoznania  z  obowiązującymi  zasadami  zwiedzania

ekspozycji CSE oraz ich przestrzegania.

13. Rezydent/tka  ponosi  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie

przedmiotu umowy.

14. Rezydent/tka  jest  zobowiązany/a  pokryć  koszty  za  ewentualnie  zaistniałe  z  jego/jej

przyczyny szkody wynikające z realizacji niniejszej Umowy.

§ 4 Sposób wykonania umowy

Jeśli  nie  jest  to  określone inaczej,  sposób akceptacji  przez  Organizatora  poszczególnych

elementów Projektu będzie przebiegał następująco:

a) Rezydent/tka  przedstawia  materiał  stanowiący  element  składowy  Projektu

Organizatorowi do akceptacji;

b) Organizator przyjmuje przedstawiony materiał albo zgłasza uwagi niezwłocznie po jego

otrzymaniu;

c) w  przypadku  konieczności  wprowadzenia  zmian  do  materiału,  Rezydent/tka

niezwłocznie  uwzględnia  uwagi  Organizatora,  nie  później  jednak  niż  w  terminie

wskazanym przez Organizatora;

d) do  momentu  ostatecznej  akceptacji  materiału  Organizator  ma  prawo  zgłaszania

Rezydentowi/tce

uwag i zastrzeżeń.

§ 5 Obowiązki i oświadczenia Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do:

a) zapewnienia  Rezydentowi/tce  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  wykonywania

umowy na terenie CSE,

4



b) wypłaty Rezydentowi/tce honorarium na warunkach określonych w § 7.ust.1 umowy,

c) wyprodukowania  wydarzeń  stanowiących  elementy  składowe  Projektu,  określonych

szczegółowo w SOPR,

d) wyprodukowania  wydarzeń  w  formie  umożliwiającej  przestrzeganie  wszystkich

niezbędnych przepisów epidemiologicznych związanych z COVID-19, w siedzibie  CSE lub

zdalnie, bez udziału publiczności,

e) pokrycia kosztów produkcji elementów składowych Projektu, w tym utworów i wydarzeń

wskazanych w SOPR, w zakresie tam określonym, w łącznej wysokości ………….. zł brutto.

f) zapewnienia  Rezydentowi/tce  opieki  kuratorskiej  i  wsparcia  merytorycznego  oraz

technicznego zespołu CSE,

g) dostarczenia na prośbę Rezydenta/tki informacji i materiałów merytorycznych, będących

w posiadaniu Organizatora, potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

h) zapewnienia Rezydentowi/tce w trakcie obowiązywania umowy bezpłatnego dostępu do

stałej ekspozycji CSE, w tym zasobów Mediateki, 

i) zapewnienia Rezydentowi/tce w trakcie obowiązywania umowy bezpłatnego dostępu do

mediów, przy czym Organizator odpowiada za bezpieczeństwo tylko do swoich przyłączy

prądowych,  a Rezydent/tka  za  bezpieczeństwo  przyłączanych  przez  siebie  urządzeń

zasilanych energię elektryczną, 

j) zapewnienia promocji utworów Rezydenta/tki wykonanych w ramach umowy na stronie

internetowej CSE oraz w mediach, w tym mediach społecznościowych.

2. Organizator  nie  pokrywa  kosztów  ewentualnego  ubezpieczenia  Rezydenta/tki  od

następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Organizator  nie  pokrywa  kosztów  transportu,  noclegu  i  diet,  poniesionych  przez

Rezydenta/tkę w ramach i w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 6 Prawa autorskie

1. Rezydent/tka oświadcza, że:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich  

i prawachpokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał  

w toku realizacji umowy, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne,
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bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw

przysługujących  osobom  trzecim,  a  w  szczególności  praw  autorskich  oraz  dóbr

osobistych tych osób,

b) nabędzie  prawa,  w tym autorskie  prawa majątkowe oraz  wszelkie  upoważnienia do

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy umowie, 

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw

autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania 

z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste,

c) nie  dokona  rozporządzeń  prawami,  w  tym  autorskimi  prawami  majątkowymi  do

materiałów  w  zakresie,  jaki  uniemożliwiłby  ich  nabycie  przez  Organizatora  

i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust 4.

2.  Rezydent/tka  odpowiada  za  naruszenie  dóbr  osobistych  lub  praw  autorskich  i

pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji prac objętych

umową,  a  w  przypadku  skierowania  z  tego  tytułu  roszczeń  przeciwko  Organizatorowi,

Rezydent/tka zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do

zwolnienia  Organizatora  z  obowiązku  świadczenia  z  tego  tytułu,  a  także  zwrotu  i

wynagrodzenia Organizatorowi poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

3. W przypadku wytworzenia w związku z realizacją umowy przez Rezydenta/tkę, utworu

lub utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), określonych w SOPR, z dniem wytworzenia

utworów Rezydent/tka udziela licencji wyłącznej do nieograniczonego w czasie korzystania

w  kraju  i  za  granicą  z  utworów,  oraz  zezwala  na  wykonywanie  przez  Organizatora

autorskiego prawa zależnego.

4. Licencja wyłączna w zakresie utworów powstałych w trakcie realizacji umowy obejmie

prawo Organizatora do korzystania i czerpania pożytku z utworów na polach eksploatacji

obejmujących:

a) utrwalenie  na  jakimkolwiek  nośniku  znanym  obecnie,  w  tym  audiowizualnym  

i audialnym, w tym na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,  dyskach

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b) digitalizacja,
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c) wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  zwielokrotnianie  jakąkolwiek  techniką  znaną

obecnie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video,  dyskach audiowizualnych,

techniką światłoczułą

i  cyfrową,  techniką  zapisu  komputerowego  na  wszystkich  rodzajach  nośników

dostosowanych  do  tej  formy  zapisu,  wytwarzanie  określoną  techniką,  w  tym  techniką

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym CD, DVD,

CD ROM, UCD, itp.) oraz nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez

stację naziemną lub satelitarną,

d) sporządzenie wydruku komputerowego,

e) zwielokrotnienie  poprzez  druk  lub  nagranie  na  nośniku  magnetycznym  w  postaci

elektronicznej,

f) wprowadzenie do obrotu,  w tym w postaci  wydawnictwa książkowego,  dziełowego,  

w tym również w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego,

w  formie  zapisu  elektronicznego  na  dowolnym  nośniku,  dowolne  publiczne

udostępnianie, emitowanie, nadawanie tak aby każdy mógł mieć dostęp do utworu,

g) nieodpłatne wypożyczenie,

h) wprowadzanie  w  całości  lub  w  części  do  sieci  komputerowej  Internet  w  sposób

umożliwiający  transmisję  odbiorczą  przez  zainteresowanego  użytkownika  łącznie  

z utrwalaniem w pamięci RAM, wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian,

i) sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji danych, łączenie

całości lub części utworów z innymi utworami lub ich fragmentami oraz tłumaczenie na

dowolne języki,

j) publiczne  rozpowszechnianie  i  odtwarzanie,  publiczne  wykonanie,  wystawienie,

wyświetlenie,

k) nadawanie  za  pomocą wizji  i/lub  fonii  przewodowej  i  bezprzewodowej  przez  stację

naziemną,

(w nieograniczonej ilości nadań),

l) nadawanie za pośrednictwem satelity,

m) reemisja i retransmisja – w nieograniczonej ilości nadań.

5.  Rezydent/tka  przenosi  na  Organizatora  prawo  do  egzemplarza  utworu  finalnego

Projektu, określonego w SPOR.
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§ 7 Wynagrodzenie

1. Organizator zapłaci Rezydentowi/tce za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie

łącznie ………………… złotych brutto, płatne co miesiąc przez okres trwania umowy, w tym

wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji wyłącznej, o której mowa w § 6.ust.4 zgodnie z

elementami składowymi Projektu określonymi w SOPR.

2.  Płatność  wynagrodzenia  należnego Rezydentowi/tce  zostanie  zrealizowana w każdym

miesiącu w okresie trwania umowy, po zakończeniu wydarzenia z udziałem publiczności,  

w  terminie  do  14  dni  od  dnia  dostarczenia  Organizatorowi  prawidłowo  wystawionego

rachunku, na rachunek bankowy Rezydenta/tki wskazany na rachunku. 

3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

4. Płatność na rzecz Rezydenta/tki może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne,

jeżeli  taka  forma zapłaty  kary  umownej  zostanie  wybrana przez  Organizatora,  zgodnie  

z §9 ust. 2.

5.  Zgodnie  z  obowiązującym  wykazem  podmiotów  na  podstawie  z  art.  96b  ustawy  o

podatku od towarów i usług, strony ustalają, że jeżeli transakcja spełnia warunki obowiązku

zapłaty na rachunek bankowy widniejący na tzw. białej liście podatników, płatność będzie

dokonana wyłącznie na taki rachunek bankowy. W przypadku braku rachunku bankowego

w  ww.  wykazie,  zleceniobiorca  wyraża  zgodę  na  przesunięcie  płatności  do  czasu  jego

uzupełnienia, jednocześnie rezygnując z odsetek o czas opóźnienia.

§ 8 Kary umowne

Organizator  naliczy  Rezydentowi/tce  karę  umowną  w  następujących  przypadkach  

i wysokościach:

a) za odstąpienie  od umowy przez Organizatora  z  przyczyn,  za które  odpowiedzialność

ponosi  Rezydent/tka  lub  odstąpienia  (wypowiedzenia)  umowy  przez  Rezydenta/tkę ̨  

z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym

mowa w §7 ust. 1;
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b) w przypadku niewykonania umowy – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym

mowa w §7 ust. 1;

c) w  przypadku  niewykonania  któregokolwiek  z  elementów  składowych  projektu,  o

których  mowa  w  SOPR  –  każdorazowo  w  wysokości  30%  wynagrodzenia  brutto,  o

którym mowa w §7 ust. 1;

d) w  przypadku  opóźnienia  w  stosunku  do  któregokolwiek  z  terminów  zastrzeżonych

Rezydentow/tce w umowie lub SOPR - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym

mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

e) w przypadku  innego  niż  powyżej  nienależytego  wykonania  umowy,  w  szczególności

narażającego  dobry  wizerunek  Organizatora  –  każdorazowo  w  wysokości  30%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1.

§ 9 Wykorzystanie wizerunku

1. Rezydent/tka wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora

do celów promocyjnych, marketingowych, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego przez

Organizatora w związku z realizowaną Rezydencją,  np. poprzez rejestrację fotograficzną,

nagranie  występów,  wystąpień  i  wypowiedzi  Rezydenta/tki  w  trakcie  Rezydencji  oraz

emitowanie  go  poprzez  streaming  internetowy.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do

zamieszczenia nagrań z Rezydencji na kanałach komunikacji internetowej Organizatora w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp. 

2. Rezydent/tka wyraża zgodę na to, aby wizerunek, głos oraz wypowiedzi (w tym imię  

i  nazwisko)  utrwalone  na  zdjęciach  fotograficznych  oraz  nagraniach  filmowych  podczas

Rezydencji  były  wielokrotnie  (nieograniczonego  czasowo  i  terytorialnie)  w  celach

niekomercyjnych  wykorzystywane  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji,  

a w szczególności: 

a) wykorzystania dla celów realizacji działań programowych Organizatora; 

b) włączania do innych utworów (m.in. audiowizualnych i/lub multimedialnych) tworzonych

przez Organizatora lub na jego zlecenie przez inny podmiot; 
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c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzenie do

obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 

d) wprowadzania do obrotu (m.in. w ramach utworów wskazanych w pkt. b) w kraju i za

granicą Rzeczpospolitej Polskiej; 

e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

f) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu

i  w  czasie  przez  siebie  wybranym  (m.in.  udostępniania  w  Internecie  oraz  w  ramach

dowolnych usług telekomunikacyjnych); 

g) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za

pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;  

h) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za

pośrednictwem satelity; 

i)  równoczesnego  i  integralnego  nadawania  (reemitowania)  m.in.  za  pośrednictwem

platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii); 

j) umieszczania utworów w elektronicznych bazach danych; 

k) publicznego wykonywania i/lub publicznego odtwarzania; 

l) wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; 

m)  wykorzystania  dla  celów  promocyjnych  i  reklamowych  (m.in.  w  materiałach

drukowanych  i  elektronicznych,  publikacjach  prasowych,  na  stronach  internetowych,

materiałach promocyjnych, reklamach, folderach, ulotkach oraz za pomocą innych narzędzi

i  kanałów  znanych  w  momencie  zawarcia  niniejszej  umowy)  dotyczących  działalności

Organizatora. 

3. Wydarzenia w ramach Rezydencji mogą być nagrywane i fotografowane jedynie przez

Organizatora.  Zakazane  jest  nagrywanie  i  wykonywanie  zdjęć  podczas  wydarzeń  bez

uprzedniej zgody Organizatora.
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§ 10 Odstąpienie od umowy

1.  Organizator  może  odstąpić  od  umowy  w  części  lub  w  całości  w  następujących

przypadkach:

a) jeżeli  dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie,  że nie jest  prawdopodobnym

wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia,

kiedy Organizator powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od

umowy z tych przyczyn;

b) gdy  Rezydent/tka  wykonuje  umowę  lub  jej  część  w  sposób  sprzeczny  z  umową,  

w  szczególności  zleca  wykonanie  prac  będących  przedmiotem  umowy  innym

podmiotom  lub  osobom  -  w  terminie  14  dni  od  dnia,  kiedy  Organizator  powziął

wiadomość  

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;

c) jeżeli realizacja elementów składowych Projektu określonych w SOPR, w szczególności

utworów i wydarzen będzie sprzeczna z interesami Organizatora w związku z sytuacją,

której Organizator nie był świadomy w dniu zawierania umowy – w terminie 14 dni od

dnia,  kiedy  Organizator  powziął  wiadomość  o  okolicznościach  uzasadniających

odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

2.  Częściowe  odstąpienie  od  umowy  wywołuje  skutki  na  przyszłość.  W  przypadku

częściowego odstąpienia od umowy przez Organizatora  w sytuacjach,  o  których mowa  

w ust. 1:

a) Rezydent/tka i  Organizator  zobowiązują  się  do sporządzenia  protokołu,  który będzie

zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich

oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Organizatora;

b) wysokość wynagrodzenia należna Rezydentowi/tce zostanie ustalona proporcjonalnie

na  podstawie  zakresu  prac  wykonanych  przez  niego  i  zaakceptowanych  oraz

odebranych przez Organizatora do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana praca

będzie mogła być wykorzystana przez Organizatora ze względu na cel umowy.

3.  Oświadczenie  Organizatora  o  odstąpieniu  od umowy zostanie  sporządzone  w formie

pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane

na adres Rezydenta/tki.
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4.  Odstąpienie  od  umowy  przez  Organizatora  nie  zwalnia  Rezydenta/tki  od  obowiązku

zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.

5. Rezydent/tka może  wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które

należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Organizatora. 

§11 Informacje Poufne

1. Strony oświadczają, że postanowienia niniejszego § 11 umowy odnoszą się do wszelkich

informacji,  w  szczególności:  ideowych,  koncepcyjnych,  merytorycznych,  technicznych,

technologicznych, ekonomicznych,  finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych,

danych  osobowych,  klientów,  realizowanych  projektów  i  innych  otrzymanych  lub

powierzonych bądź pozyskanych do przetwarzania w związku z zawarciem lub realizacją

niniejszej  umowy,  niezależnie  od  ich  formy,  źródła,  sposobu  pozyskania,  wyrażenia  lub

utrwalenia, dalej „Informacje Poufne”.

2. Rezydent/tka zobowiązuje się:

a) chronić, nie publikować i nie ujawniać Informacji Poufnych bez uprzedniej pisemnej zgody

Organizatora,  chyba że  obowiązek  ich ujawnienia  wynika  z  powszechnie  obowiązujących

przepisów prawa, o czym bezzwłocznie poinformuje Organizatora,

b) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów realizacji umowy oraz

c)  powstrzymać  się  od  kopiowania,  powielania  bądź  jakiegokolwiek  rozpowszechniania

Informacji  Poufnych lub  ich  części,  za  wyjątkiem przypadków,  gdy  jest  to  niezbędne  do

realizacji umowy.

3.  Do  wszystkich  praw  własności  intelektualnej  przekazanych  lub  udostępnionych  przez

Organizatora  na  rzecz  Rezydenta/tki  w  toku  wykonywania  umowy,  w  tym  utworów  

w  rozumieniu  Ustawy,  informacji,  materiałów,  znaków  towarowych  i  know-how,

uprawniony jest wyłącznie Organizator, zaś Rezydent/tka może dokonywać ich eksploatacji

wyłącznie  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
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§12 Ochrona danych osobowych

1. Rezydent/tka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania

ich  w  realizacji  programu  Rezydencji  Artystycznych  w  Centrum  Szyfrów  

Enigma/2022 r. przez Organizatora.

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach Programu Rezydencji Artystycznych

w Centrum Szyfrów Enigma/2022 r. jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 

2, 61-123 Poznań, jako Organizator programu Rezydencji w Centrum Szyfrów Enigma.

3. Rezydent/tka  mogą  kontaktować  się  z  inspektorem ochrony danych  osobowych  pod

adresem: iod@pcd.poznan.pl

4. Dane osobowe Rezydenta/tki będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

jako  dane  niezbędne  do  realizacji  Programu  Rezydencji  Artystycznych  

w CSE/2022 r., umożliwiające uczestnikom wzięcie udziału w programie oraz niezbędne

do  opublikowania  informacji  o  wydarzeniach  realizowanych  w  ramach  Programu

Rezydencji Artystycznych w CSE/2022 r. 

5. Udzielone przez przez Rezydenta/tkę zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

6. Dane  będą  przechowywane  do  momentu  zakończenia  Programu  Rezydencji

Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r., określonych w § 2 niniejszej umowy

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w celach podatkowych.

7. Rezydent/tka ma prawo do:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d) Prawo do usunięcia danych osobowych.

e) Prawo do cofnięcia zgody,  gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej

zgody.

f) Prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
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8. Podanie  przez  Rezydenta/tkę  danych  osobowych  jest  dobrowolne  ale  konieczne  do

umożliwienia Organizatorowi realizacji Programu Rezydencji Artystycznych w CSE/2022

r. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.

§ 13 Bezpieczeństwo sanitarne

1. W  związku  z  panującą  pandemią  COVID  —  19  Strony  zobowiązują  się  do  realizacji

wszystkich  wydarzeń  realizowanych  w  ramach  Rezydencji,  określonych  w  SOPR,  w

sposób  zgodny  z  wytycznymi  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  aktualnymi  w  dniu

wydarzenia. 

2. W przypadku  zaostrzenia  przepisów  związanych  z  COVID  — 19,  które  uniemożliwią

przeprowadzenie  wydarzenia,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięcia

terminu wydarzenia lub jego odwołania w porozumieniu z Rezydentem/tką lub realizacji

go w całości w formie zdalnej.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy  ustawy  -  Kodeks  cywilny  oraz  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych w brzmieniu obowiązującym w dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Strony  ustalają,  jako  sąd  właściwy  do  rozstrzygnięcia  ewentualnych  sporów

wynikających z niniejszej umowy sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Organizatora i jeden egzemplarz dla Rezydenta/tki.

5. Dane kontaktowe Rezydentka/tki:  tel.  ……,  adres  e-mail:  …… Ze strony  Organizatora

osobą do kontaktu jest …………………………… tel. ……, adres e-mail: …..

6. Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Rezydencji (SOPR)

Załącznik nr 2 – Brand Manual System Identyfikacji Wizualnej CSE
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Organizator                                                                                                                       Rezydent/tka

Sporządziła: Katarzyna Kucharska
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