Załącznik nr 12 do SIWZ

WZÓR
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ______________w Złotym Potoku,
pomiędzy:
………………………….z siedzibą w………….., ul. …………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ……………; NIP ………….; REGON
……………….., kapitał zakładowy ………………..
reprezentowaną przez:……………………………………..
zwaną w dalszej części Zleceniodawcą
a
………………………….z siedzibą w………….., ul. …………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ……………; NIP ………….; REGON
……………….., kapitał zakładowy ………………..
reprezentowaną przez:……………………………………..
zwaną w dalszej części Zleceniobiorcą
CZĘŚĆ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca oświadczają, że w dniu …………….. roku zawarli umowę o
…………………………, zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane
osobowe.
2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej umowa powierzenia przetwarzania
danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych
osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.
§2
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO“.
2. Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej
jest Zleceniodawca.
3. Podmiotem przetwarzającym któremu Zleceniodawca powierza przetwarzanie danych
osobowych jest Zleceniobiorca.
4. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio
i ogranicza

się

wyłącznie

do

zadań

określonych

w

Umowie

Głównej,

tj.

…………………………………………………………………………………………………..
5. Przetwarzane dane dotyczą: pracowników Zleceniodawcy, osób świadczących czynności
na

podstawie

umów

cywilnoprawnych,

klientów

………………………………………….………………………………………………………..
6. Przetwarzane obejmuje następujące dane:
a) imię,
b) nazwisko,
c) imiona rodziców,
d) daty urodzenia,
e) miejsca urodzenia,
f) adresu zamieszkania lub pobytu,
g) numeru ewidencyjnego PESEL,
h) Numeru Identyfikacji Podatkowej,
i) miejsca pracy,
j) zawodu,
k) wykształcenia,
l) serii i numeru dowodu osobistego,
m) numeru telefonu,
n) numer rachunku bankowego,
o) adresu e-mail,
p) życiorysu,
q) stanu zdrowia,
7. Na danych określonych w pkt 6 będą wykonywane w szczególności operacje: zbieranie,
utrwalanie,

organizowanie,

porządkowanie,

przechowywanie,

adaptowanie

lub

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
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przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
CZĘŚĆ II
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§3
1. Zleceniodawca powierzone Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe gromadzi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
2. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych zachowując zasady
bezpieczeństwa w celu zachowania poufności i integralności powierzanych danych.
3. Zleceniodawca wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego
podmiotu przetwarzającego, przy czym:
a. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zleceniodawcę o wszelkich
zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmiany lub zastąpienia innych
podmiotów, umożliwiając tym samym Zleceniodawcy możliwość sprzeciwu wobec tych
działań,
b.

brak wyraźnego sprzeciwu Zleceniodawcy w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia

uznaje się za akceptację działań Zleceniobiorcy,
c.

podpowierzenie

przetwarzania

przez

Zleceniobiorcę

innemu

podmiotowi

przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać
wszystkie zobowiązania określone w niniejszej umowie oraz precyzować: czas, charakter
i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu przetwarzanych danych.
d. Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu
przetwarzającego.
e. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innego podmiotu
przetwarzającego.
4. Zleceniodawca ma prawo samodzielnie lub za pomocą upoważnionych przez siebie
audytorów przeprowadzić audyty lub inspekcje, których celem jest weryfikacja realizacji
obowiązków wynikających z zapisów Rozporządzenia RODO.
§4
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1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na
udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
2. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania
Zleceniobiorcy Umową Główną.
3. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby
posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do
przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania
z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca
czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz
Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych
będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych
danych w tajemnicy przed udostępnieniem jej ww. danych. Tajemnica ta obejmuje
również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do
przetwarzania danych osobowych.
6. Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z Umowy Głównej zastosuje środki
techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO.
7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Zleceniobiorca w miarę możliwości pomaga
Zleceniodawcy 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 RODO (wspiera w realizacji uprawnień
osoby o charakterze informacyjnym, korekcyjnym i zakazowym).
8. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Zleceniobiorcy informacje,
pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
9. Zleceniobiorca zgłasza Zleceniodawcy przypadki naruszeń ochrony danych osobowych
niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.
10. Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu
polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
11. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorca niezwłocznie zwróci
powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zleceniodawcy.
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12. Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków spoczywających na podmiocie przetwarzającym oraz umożliwi
Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie
audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i
naprawczych.
13. Zleceniobiorca obowiązany jest do stosowania się do zaleceń pokontrolnych
przekazanych przez Zleceniodawcę.
14. Zleceniobiorca obowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy zgodnie z wymaganiami art. 30
ust 2 RODO.
CZĘŚĆ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej.
2. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie ponad to, które zostało określone w Umowie Głównej.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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