
Umowa Nr …………  

 

zawarta w dniu  ………….. 20.… roku  w  ………………………………………. pomiędzy, 

 

Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Żurawiej 22, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000112165, NIP 527-240-66-93, REGON 011149274 reprezentowaną przez: 
 

Pana Sebastiana Muchę – Dyrektora  Centrum Genetycznego PFHB i PM, uprawnionego 

do reprezentowania podmiotu zgodnie z pełnomocnictwem nr K.121-5/2021 z dnia 13.01.2021 

roku; zwaną dalej Polską Federacją, 

a 

GDY FIRMA 

Firmą…………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………………………………………..……………………………. 

wpisaną do rejestru ………………….pod nr KRS ……………………………………………... 

NIP …………...………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………………………………………………… 

W przypadku, gdy podpisuje Właściciel  

reprezentowaną przez: 

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

W przypadku, gdy podpisuje nie Właściciel tylko np. pełnomocnik 

reprezentowaną przez: 

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

uprawnionego do reprezentowania podmiotu zgodnie z pełnomocnictwem 

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

zwanym dalej Hodowcą 

GDY OSOBA FIZYCZNA 

Gospodarstwem rolnym ……………………………..………………………………………….. 

PESEL………………………………..…………………………………………………………. 

NIP ………………………………..………………………………………………….…………  

zwanym dalej Hodowcą   

  



§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Hodowcy aplikacji internetowej stanowiącej 

własność Polskiej Federacji, służącej w szczególności do gromadzenia danych 

rejestrowanych w trakcie korekcji racic i innych cech, zwanego dalej Aplikacją.  

2. Hodowca oświadcza, że jest właścicielem stada/d bydła, objętego/ych oceną wartości 

użytkowej i oznaczonego/ych numerem  obory __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

lub w przypadku obór nie będących pod oceną (wpisać po przecinku w przypadku wielu): 

hodowca oświadcza, że jest właścicielem stad/a bydła o numerze/rach IRZ 

……………………………………………………………………………………………, 

w którym będą dokonywane korekcje racic i innych cech.  

3. Hodowca po zawarciu niniejszej umowy otrzymuje od Polskiej Federacji indywidualny 

login umożliwiający korzystanie z Aplikacji. 

4. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Hodowca podaje następujące dane do kontaktu: 

numer telefonu: …………………………………………………………………………….. 

oraz adres e-mail: …………………………………………………………………………... 

§ 2. 

1. Hodowca wyraża zgodę: 

1) na korzystanie w swoim stadzie z Aplikacji, o której mowa w § 1 ust. 1, 

2) na gromadzenie poprzez Aplikację danych dotyczących zdrowotności racic i zabiegów 

korekcji racic wykonywanych w stadzie przez korektora, o którym mowa w § 4, 

3) na udostępnienie danych z systemu Symlek dotyczących wyników użytkowości jego 

stada, w przypadku gdy w chwili podpisania niniejszej umowy jest pod oceną lub też 

gdy w trakcie trwania niniejszej umowy zdecyduje się na jej prowadzenie, w zakresie 

niezbędnym do efektywnego działania Aplikacji i przetwarzanie tych danych przez 

Polską Federację  

4) udostępnienie danych zawartych w Aplikacji korektorowi, któremu nadał prawa 

dostępu. 

2. Hodowca ma prawo: 

1) decydować za pomocą Aplikacji lub też na podstawie odrębnej pisemnej dyspozycji, 

który korektor mający podpisaną umowę z Polską Federacją może korzystać 

z Aplikacji w jego stadzie, a który takie prawo utracił, 



2) wglądu w zgromadzone w Aplikacji dane dotyczące wyników korekcji oraz raportów, 

o których mowa w ust. 3 dotyczących jego stada, 

3) wprowadzać przy użyciu aplikacji informacje dotyczące zwierząt, których jest 

właścicielem. 

3. W wyniku wprowadzania danych z korekcji i leczenia racic za pomocą Aplikacji 

generowane są:  

1) zestawienie zawierające informacje historyczne dotyczące danej krowy: 

przeprowadzonych korekcji, zdiagnozowanych schorzeń oraz przebiegu leczenia, 

2) raport podstawowy, który zawiera wykaz krów, u których przeprowadzono korekcję 

wraz ze zdiagnozowanymi schorzeniami i podjętymi działaniami interwencyjnymi, 

3) raport poszerzony zawierający informacje wynikające z przetworzenia danych 

zarejestrowanych za pomocą Aplikacji w połączeniu z danymi pobranymi z Symlek, 

przydatne do zarządzania stadem. 

4. Raport poszerzony dostępny jest tylko dla Hodowców, którzy korzystają z usługi oceny 

wartości użytkowej. Rezygnacja przez Hodowcę w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy z prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła w stadzie powoduje utratę dostępu 

do raportów poszerzonych z zachowaniem dostępu jedynie do historycznych danych 

zarejestrowanych poprzez aplikację oraz do raportu podstawowego. 

§ 3. 

1. Polska Federacja ma prawo: 

1) wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w szczególności w celu prowadzenia 

monitoringu zdrowotności racic oraz obliczania wartości hodowlanej. Dane te mogą być 

również wykorzystywane po rozwiązaniu umowy z Hodowcą,  

2) wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane do badań naukowych i prowadzenia 

prac badawczo-rozwojowych, 

3) zaprzestać utrzymywania Aplikacji, o czym poinformuje Hodowcę z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem. 

2. Polska Federacja zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Hodowcy wglądu poprzez Aplikację w zgromadzone dane dotyczące 

jego krów w stadach, o których mowa w § 1 ust. 2, 

2) nie odsprzedaży zgromadzonych danych dotyczących stad Hodowcy bez jego pisemnej 

zgody. 

3. Polska Federacja oświadcza, że dane zebrane w stadzie Hodowcy za pośrednictwem 

Aplikacji nie zostaną udostępnione żadnej stronie trzeciej w formie, która umożliwiała by 



identyfikację stada, w którym dane te zostały zebrane bez jego pisemnej zgody 

z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.  

§ 4. 

Wzajemne świadczenia wynikające z niniejszej umowy są ekwiwalentne i odbywają się 

nieodpłatnie. 

§ 5. 

1. Na podstawie przepisu art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Hodowca wyraża zgodę i upoważnia Polską 

Federację do nieograniczonego przetwarzania uzyskanych danych poprzez ich utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie do celów statystycznych, informacyjnych, 

naukowych, hodowlanych, sprawozdawczych i publikacji własnych. Jednocześnie wyraża 

zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

ww. potrzeb. 

2. Jednocześnie Hodowca przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem podanych w celu 

realizacji niniejszej umowy danych osobowych jest Polska Federacja Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka z siedzibą przy ul. Żurawiej 22, 00-515 Warszawa i przysługuje mu 

prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych. 

3. Hodowca zobowiązany jest w ciągu 7 dni poinformować Polską Federację o wszelkich 

zmianach danych jego dotyczących, a w szczególności tych, które zmieniają treść umowy. 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jedno 

miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

3. W przypadku nie dotrzymania przez Polską Federację warunków określonych w § 3 ust. 2 

i 3 Hodowcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 

5. W sprawach, których umowa nie reguluje, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 ………………………………..    …………………………… 

              Polska Federacja                                                                Hodowca 



  

 

UPOWAŻNIENIE 
 

 

 

W związku z zawartą umową na udostępnienie aplikacji internetowej Polskiej Federacji 

służącej w szczególności do gromadzenia danych rejestrowanych w trakcie korekcji racic 

i innych cech, której właścicielem jest Polska Federacja, wypełniając postanowienia § 2 ust. 2 

pkt 1, ja niżej podpisany ……………………………………………………………………….. 

NIP …………...………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………………………………… 

informuję, że będę od dnia ………………………….. współpracował z korektorem 

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

(imię i nazwisko lub login lub nazwa firmy lub login właściciela) którego niniejszym 

upoważniam do dostępu, wprowadzania i modyfikacji danych dotyczących mojego stada/stad 

objętego/ych oceną wartości użytkowej i oznaczonego/ych numerem obory: 

 __  __ - __  __  __  __  __  __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __  __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __  __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

lub w przypadku obór nie będących pod oceną stad/a bydła o numerze/rach IRZ 

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

w celu realizacji projektu prowadzonego przez Centrum Genetyczne PFHBiPM pn.: „CGen 

Korekcja”.  

Upoważnienie to jest ważne do odwołania. 

 

 

 

 

………………………   ………………............ 

Data, miejscowość  czytelny podpis (pieczątka) 


