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Znak sprawy: OPS.0320.4.2018 

Załącznik nr 3 

 

 

 

UMOWA Nr ………………………2018 

 powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu …………………………..  

w Byczynie pomiędzy:  
 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Byczynie z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 4A/4 w 

Byczynie (46-220), NIP: 751-106-29-51, REGON: 004501704, zwanym w dalszej części 

umowy „Powierzającym”, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora –…………………………….., działającą na podstawie pełnomocnictwa 

 

a 

 

(dane wykonawcy) 

 

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Przyjmującym”, 

łącznie zwanych dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 
 

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Powierzającego, Przyjmującemu 

przetwarzanie danych osobowych osób w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego na 

rzecz Powierzającego zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie 8 szkoleń w tym 

zapewnienie obsługi administracyjnej, cateringu, materiałów do szkoleń oraz materiałów 

szkoleniowych w ramach projektu pn. „Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie 

Byczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie organizacji i 

przeprowadzenia szkolenia…………………………  

2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przyjmującemu obejmuje: imię 

i nazwisko uczestników szkoleń.  
 

§ 2 
 

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Przyjmujący zobowiązany jest do przestrzegania 

zasad wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w innych przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 



 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
 

2 
 

2. Przyjmujący nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych 

osobowych.  

§3 

 

1. Przyjmujący zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia 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. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Przyjmujący zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 

ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych.  

4. Przyjmujący po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zwraca 

Powierzającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

5. W miarę możliwości Przyjmujący pomaga Powierzającemu w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Przyjmujący po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Powierzającemu w ciągu 24h. 
 

§4 

 

1. Powierzający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przyjmującego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Powierzający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przyjmujący i z 

minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przyjmujący zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Powierzającego nie dłuższym niż 7 dni  

4. Przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

 

1. Przyjmujący może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Powierzającego.   

3. Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za nie wywiązanie się 

ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§6 

 

1. Przyjmujący jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
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2. Przyjmujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Przyjmujący danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Przyjmującego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przyjmujący tych 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez pracowników upoważnionych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe dotyczy wyłącznie danych 

osobowych powierzonych przez Powierzającego. 

 

§7 

 

1. Powierzający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Przyjmujący: 

a) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Powierzającego. 

 

§ 8 

 

1. Przyjmujący zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia świadczenia usług, 

określonych w § 1. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych mu danych osobowych 

po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

§ 9 

 

1. W przypadku nałożenia na Powierzającego prawomocnej kary zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez 

Przyjmującego, Przyjmujący poniesie wobec Powierzającego odpowiedzialność w wysokości 

100% kary nałożonej na Powierzającego, z zastrzeżeniem zastosowania uregulowań 

wynikających z ust. 2. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się do pokrycia kar nałożonych na Powierzającego zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych, które wynikną wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Przyjmującego zobowiązań określonych w niniejszej umowie 

oraz do ponoszenia wszelkich innych odpowiedzialności wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

 

§10 

 

Przyjmujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, 

informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu, lub o których wiedzę powziął 

w związku z realizacją niniejszej Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania 

informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. 

Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej zgody 

Powierzającego udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, 

chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z 
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powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądów lub upoważnionych 

organów państwowych. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia ogólnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. 

W przypadku nie rozstrzygnięcia przez Strony sporu na drodze polubownej, zostanie on 

poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Powierzającego. 

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

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 
 
 

 

            Powierzający          Przyjmujący  

 

 

……..……………..………..      …………………………………. 

 


