Załącznik do umowy
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową
zawarta w Rumi w dniu ……………………... pomiędzy:
Powiatem Wejherowskim – Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Rumi,
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych,
a
z
siedzibą
w
.............................................................................,
zarejestrowaną/ym
w
................................................................. pod numerem ......................., posiadającą/ym numer NIP
......................... oraz numer REGON ...................................................,
reprezentowaną/ym przez:
………………………………………………..
zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,
§1
Definicje
1. Administrator Danych Osobowych (Administrator) –……………………………………, podmiot,
który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
2. Podmiot przetwarzający – ……………………………………………, podmiot, któremu
Administrator powierza dane osobowe.
3. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony
funkcjonalnie,
4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a
zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
5. RODO - Rozporządzenie PE - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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 osobowych).
§2
Przedmiot Umowy
1. Na mocy niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania
danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy …………………………………………….
Celem przetwarzania powierzonego zbioru danych osobowych jest:
- ……………………………………………………..
Zakres, rodzaj i kategorie osób, które obejmuje przetwarzanie powierzonych danych osobowych:
- ……………………………………………………………………. (dane zwykłe/dane wrażliwe).
2. Charakter przetwarzania danych osobowych: dostęp do danych odbywa się przez przekazanie przez
Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się w siedzibie Podmiotu przetwarzającego w
systemach informatycznych i w systemie tradycyjnym.
3. Czas przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego
z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i
finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.
3.1 Po upływie tych terminów Podmiot przetwarzający usuwa przetwarzane informując o tym fakcie
Administratora Danych.

§3
Zobowiązania Podmiotu przetwarzającego – ………………………………………….
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w Umowie oraz na pisemne zlecenie z Administratora.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych
powierzonych przez Administratora, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania obowiązujące
przepisy prawne o ochronie danych osobowych, w szczególności zawarte w art. 32 Rozporządzenia PE
i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO). Za ich przestrzeganie ponosi odpowiedzialność jak
Administrator.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania (art. 30
RODO)i okazuje go na każde żądanie Administratora.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych przekazanych do
przetwarzania przez Administratora, zarówno w czasie realizacji umowy, jak i po jej ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający upoważni swoich pracowników do przetwarzania danych powierzonych
danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania
danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia
danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 niniejszej
umowy, bez zgody Administratora.
6. W przypadku wystąpienia osoby, której dane dotyczą z żądaniem o udzielnie informacji dotyczących
przetwarzania jej danych osobowych Podmiot przetwarzający udostępnia wszystkie niezbędne
informacje dla Administratora celem zrealizowania obowiązku informacyjnego (art. 15 RODO) oraz
udostępnia Administratorowi informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania w podmiocie
przetwarzającym (art. 32 RODO).
7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Podmiotem przetwarzającym, Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się niezwłocznie i trwale usunąć powierzone zbiory danych oraz wszystkie dane
Administratora ze wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej, jaki i papierowej wraz z
dokumentacją towarzysząca realizacji zadań zleconych przekazanych przez Administratora, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie tych danych.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 12 godzin od
uzyskania wiedzy) poinformowania Administratora o:
- jakimkolwiek naruszeniu ochrony danych osobowych – zgłoszenie powinno zawierać dane wskazanie
w art. 33 ust. 3 RODO,
- jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu,
zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez
Administratora.
9. Jeżeli Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania powierzonych przez Administratora danych
osobowych w innych celach i w inny sposób niż to wskazano w § 2 umowy sam staje się ich
Administratorem.
§4
1 Podmiot przetwarzający umożliwi audytorowi upoważnionemu przez Administratora
przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w siedzibie swojej firmy.
2 Administrator powiadomi Podmiot przetwarzający o terminie audytu z 30-dniowym wyprzedzeniem
przesyłając mu Plan audytu, w którym wskazane zostaną komórki organizacyjne Podmiotu
przetwarzającego przeznaczone do audytowania.
3 Podmiot przetwarzający oddeleguje do audytu osobę odpowiedzialną za system ochrony danych
osobowych w swojej firmie.
4 Podmiot przetwarzający umożliwi przeprowadzenie audytu poprzez m.in. udostępnienie
dokumentacji systemu ochrony danych osobowych Podmiotu przetwarzającego, udzielanie
wyczerpujących wyjaśnień, okazanie lokalizacji, w których przetwarzane są dane osobowe oraz
zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych stosowanych w systemie ochrony danych osobowych.
5 W przypadku stwierdzenia niezgodności przez Audytora Administratora wyznaczony przedstawiciel
Podmiotu przetwarzającego wskaże przyczynę niezgodności, działania korekcyjne (usunięcie
niezgodności) i korygujące (usunięcie przyczyny niezgodności). Działania podlegaj akceptacji przez
Audytora Administratora.
6 Wyniki audytu zapisywane są w Raporcie z audytu, który przedstawiany jest przedstawicielowi
Podmiotu przetwarzającego.

§5
Obowiązki i Prawa Administratora – Zamawiającego
1. Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z § 2 umowy.
2. Administrator informuje Klienta o przekazywaniu jego danych osobowych do Podmiotu
przetwarzającego oraz o celu przetwarzania a także uzyskuje zgodę Klienta na przetwarzanie
jego danych osobowych.
3. Administrator wdraża u siebie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
danych osobowych Klienta Administratora.
4. Administrator realizuje obowiązki informacyjne wobec swoich Klientów, przy współpracy
Podmiotu przetwarzającego.
5. Administrator zgłasza naruszenia danych osobowych stwierdzonych w Podmiocie
przetwarzającym do organu nadzorczego i/lub osoby, której naruszenie dotyczy, po uzyskaniu
zgłoszenia od Podmiotu przetwarzającego i wymaganych wyjaśnień po przeprowadzeniu
własnego postępowania.
§6
Odpowiedzialności i kary
1. Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.
§7
Obowiązywanie umowy
1. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a) rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy,
b) wyrządzenia szkody przez Podmiot przetwarzający przy wykonaniu Umowy Administratorowi lub
osobie, której dane Podmiot przetwarzający przetwarza na mocy umowy powierzenia,
c) wszczęcia przez organ nadzorczy postępowania przeciw Podmiotowi przetwarzającemu w związku
z naruszeniem ochrony danych osobowych
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym
Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................
Podmiot przetwarzający

.................................
Administrator

