Załącznik do zapytania ofertowego
Wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ……………….…………………… r. w Żyrakowie pomiędzy:
1. Gminą Żyraków z siedzibą w Żyrakowie adres: 39-204 Żyraków 137,
NIP: 8722222062 REGON: 851661091
reprezentowaną przez Wójta Gminy Żyraków – Marka Rączkę
zwana w dalszej części umowy Zleceniodawcą lub Podmiotem powierzającym
a
firmą:
…………………………………………………………………

z siedzibą i adresem: ……………………………

……………………………………………………………………………………………… , wpisaną do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej/ Krajowego rejestru Sądowego z numerem
NIP/NrKRS

…………….…………………. NIP, …………………., REGON ……………………,

reprezentowaną przez: ………………………………………………..………………….………………… .

Podmiot Powierzający i Podmiot Przetwarzający w dalszej części umowy łącznie
zwani są Stronami.
§1 Cel i zakres umowy
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, których
przetwarzanie
powierza
Zleceniobiorcy
w
celu
obsługi
osób
fizycznych
zakwalifikowanych do realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Żyraków w roku 2020”.
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dane osobowe w zakresie takich danych, jak:
Nazwisko, Imię, PESEL, Adres zamieszkania, Adres zameldowania, Adres
posesji, Nr działki, Nr telefonu, Adres email.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe
wyłącznie w celu i zakresie zgodnym z niniejszą umową, przestrzegając:

-

postanowień niniejszej umowy,

-

obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych;
w szczególności ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
Rozporządzenie).
§2
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania do podjęcia
środków organizacyjnych i technicznych zabezpieczających
dane osobowe, w
szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Zleceniobiorca przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych na podstawie
niniejszej umowy zabezpieczy je poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 Rozporządzenia.
3. Zleceniobiorca przyjmując powierzone dane osobowe zapewnia, ze:

-

dane będą
przetwarzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
upoważnienia w celu i zakresie wykonania zadań wynikających z zawartej umowy,

-

prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

-

osoby upoważnione zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy
przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie ich
zatrudnienia lub współpracy, jak i po rozwiązaniu zatrudnienia lub współpracy.

5. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy w miarę swoich możliwości, poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania
na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych
w rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dane dotyczą).
6. Zleceniobiorca oświadcza, ze przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie
odbywało się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ 3 Naruszenie ochrony danych
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę
o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych
niniejsza umowa, a także ustalić przyczynę naruszenia i podjąć wszelkie czynności,
mające na celu usuniecie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych przed
dalszymi naruszeniami w przyszłości.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych
danych osobowych na podstawie umowy, Zleceniobiorca zgłasza niezwłocznie ten fakt
Zleceniodawcy, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od chwili stwierdzenia
naruszenia i pomaga Zleceniodawcy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w
art. 32-36 Rozporządzenia (Bezpieczeństwo przetwarzania, Zgłaszanie naruszenia
organowi nadzorczemu, Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu).
§ 4 Prawo do kontroli
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1. Zleceniobiorca na każdy pisemny wniosek Zleceniodawcy zobowiązuje się do udzielenia
w terminie 7 dni wszelkich informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu
danych osobowych, a także niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązku
określonego w art. 28 Rozporządzenia (Podmiot przetwarzający).
2. Zleceniodawca ma prawo do weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych
wskazanych w niniejszej umowie, w sposób każdorazowo ustalony przez Strony, po
zgłoszeniu
zamiaru
przeprowadzenia
sprawdzenia
przez
Zleceniodawcę
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
3. Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy przeprowadzenie audytów i przyczynia się do
nich.
4. Po stwierdzeniu naruszeń niniejszej umowy przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca jest
zobowiązany do ich usunięcia w terminie i sposób ustalony pomiędzy Stronami.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy
o wszelkich czynnościach i postepowaniach z własnym udziałem, prowadzonych
w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości.
§ 5 Podpowierzenie
1. Zleceniobiorca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi,
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy oraz za pisemna zgoda Zleceniodawcy.
2. W przypadku dalszego powierzenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia,
ze podmiot ten będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie
opisanym w umowie.
3. Zleceniobiorca podpowierzając dane osobowe jest zobowiązany do zapewnienia, że
podmioty, którym dane podpowierza spełniają takie same wymagania i obowiązki
ochrony danych osobowych, jak Zleceniobiorca, w szczególności obowiązek
zapewnienia
wystarczających
gwarancji
wdrożenia
odpowiednich
środków
organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za naruszenie
postanowień niniejszego Porozumienia przez podmioty, którym przetwarzanie danych
podpowierzył.
§6 Odpowiedzialność
1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zleceniodawcy lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, objętych
niniejsza umowa.
3. Strony oświadczają, ze podczas realizacji niniejszej umowy będą
współpracować informując

się

ze sobą ściśle

wzajemnie o wszelkich pozostałych okolicznościach

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
4. Po wygaśnięciu niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany trwale usunąć
wszelkie dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Zleceniodawcę ze
swojego systemu informatycznego, elektronicznych nośników danych oraz do
zniszczenia wszelkich wydruków powstałych w trakcie wykonania umowy,
zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe.

3

5. o przetwarzania danych osobowych po zakończeniu niniejszej umowy może dochodzić
wyłącznie w takim zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących przepisów
szczególnych obowiązujących Zleceniobiorcę, w szczególności w celu archiwizacji.
§7 Poufność danych
1. Strony zobowiązują

się

wykorzystywać informacje otrzymane od drugiej Strony

w trakcie współpracy jedynie w celu określonym w umowie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy
i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
3. Dane osobowe i informacje poufne uzyskane podczas wykonania niniejszej umowy nie
będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy
w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ich ujawnienia wynika
z obowiązujących przepisów prawa.
§8 Pozostałe postanowienia
1. Strony oświadczają ze zawierają niniejsza umowę na czas nieokreślony, z tym
zastrzeżeniem, ze umowa wygasa automatycznie z chwila wygaśnięcia umowy
o świadczenie usług określonych w umowie głównej.
2. Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy:

-

Zleceniobiorca wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z umowa,

-

organy administracji państwowej, organy ścigania lub sady

stwierdza,

ze

Zleceniobiorca naruszył zasady przetwarzania danych osobowych,
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
nieważności.

formy pisemnej pod rygorem

4. Niniejsza umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze
dla Powierzającego oraz 1 egzemplarz dla Przetwarzającego.
5. W sprawach nieuregulowanych umowa znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a od
25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów związanych z niniejsza umowa jest sad
właściwy dla Zleceniodawcy.

1. ................................
Zleceniodawca

..................................
Zleceniobiorca
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