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Warszawa, dnia ………... 2021 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOSTĘPU 

 

 

 

Udostępniający: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów  

i Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie (00-277) przy Placu Zamkowym 4, NIP: 526-000-

13-12, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pod nr 19/92 

 

Wykonawca: …………………………………………………….. wpisany/a do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez ………………….. pod nr KRS: ……….., NIP: 

……………..., REGON: ……………………….,  

 

 

Udostępniający przekazuje osobom uprawnionym przez Wykonawcę, w związku z 

planowanymi pracami zgodnymi z umową nr ……………. z dnia ………………….. 

następujące uprawnienia: 

 

1. nazwę i hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w domenie Active 

Directory Udostępniającego, 

2. hasła użytkowników root do komputerów z systemem operacyjnym Linux , 

3. dwa konta pocztowe użytkownika wymienionego w pkt. 1 w domenach  

Udostępniającego, 

4. dostęp zdalny VPN do sieci Udostępniającego. 

 

Uprawnienia te zostaną przekazane bezpośrednio następującym osobom wykonującym 

czynności ze strony Wykonawcy (pracownicy): 

 

Imię i nazwisko email w domenie 

Wykonawcy 

emaile w domenie 

Zamawiającego 

telefon komórkowy 

    

    

 

 

Udostępniający zobowiązuje Wykonawcę i jego pracowników do: 

 

1. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich danych, uzyskanych w trakcie wykonywania 

zadania niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w tym do 

nieudostępniania przekazanych przez Udostępniającego haseł i loginów;  

2. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania 

jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów 

związanych z realizacją zadania; 
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3. zabezpieczenia integralności danych przetwarzanych przez system teleinformatyczny  

w trakcie wykonywania zadania, w szczególności przed niepożądaną modyfikacją  

i zniszczeniem, 

4. zabezpieczenia prowadzonych prac w ramach wykonywanego zadania przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich do zasobów systemu; 

5. ujawnienia informacji jedynie pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania 

powierzonych im czynności, wymienionych w niniejszym protokole i tylko w zakresie w 

jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania 

polegającego na obsłudze informatycznej Udostępniającego; 

6. wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami oraz wynikającymi  

z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;  

7. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik/Wykonawca 

otrzymująca informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji 

nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub 

firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

Udostępniającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. 

 

W przypadku naruszenia postanowień zawartych w pkt 1 – 7 przez Wykonawcę/jej 

pracowników, Udostępniający  będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

 

Udostępniający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przekraczającego wysokość wskazanych kar umownych.  

 

Udostępniający wyraża zgodę na potrącenie należnych Udostępniającemu kar umownych  

z wierzytelności przysługujących Wykonawcy na podstawie łączących Strony stosunków 

prawnych. 

 

 

 


