UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w ……………………. dniu ………………… 2018 pomiędzy:
Gminą Wasilków ul. Białostocka 7, 16 – 010 Wasilków, reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa
Mirosława Bielawskiego
zwaną dalej Powierzającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Przyjmującym,
dalej łącznie zwanymi Stronami lub pojedynczo Stroną
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przyjmującemu przez Powierzającego, przetwarzania danych
osobowych, w związku z ………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...….
2. Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych zbiorów danych osobowych, m.in. o którym/ch
mowa w § 2 Umowy.
3. Powierzający powierza Przyjmującemu przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej
(kategoria osób, których dane dotyczą to: ………………………………………….) a Przyjmujący
zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w niniejszej Umowie.
§2
Zakres powierzonych w przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane osobowe ze zbiorów:
……………………………………………….., do których dostęp Przyjmującemu jest niezbędny w celu
realizacji umowy, o której mowa w § 1 Umowy.

1.

2.
3.
4.

§3
Przyjmujący oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w §2 niniejszej Umowy, są zabezpieczone
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w
szczególności Przyjmujący oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących
przepisów.
Do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie oraz przeszkolone przez Przyjmującego.
Przyjmujący zobowiąże na piśmie swoich pracowników upoważnionych do przetwarzania danych do
zachowania w tajemnicy tych danych, również po ustaniu zatrudnienia.
Przyjmujący ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w §2 podwykonawcom w
zakresie i celu niezbędnym do realizacji czynności związanych z wykonaniem Umowy. Powierzający
przyjmuje do wiadomości, iż w dniu podpisania niniejszej umowy Przyjmujący podpowierza
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przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:…………………………. Zmiana tych
podmiotów lub podpowierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego.
Przyjmujący zobowiązuje się nałożyć na podmiot, któremu podpowierza przetwarzanie danych
osobowych te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów. Przyjmujący
odpowiada za działania lub zaniechania podmiotu, któremu podpowierzył przetwarzanie danych
osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
W razie zaistnienia prawnego obowiązku przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej Przyjmujący zobowiązuje się do uprzedniego powiadomienia Powierzającego o
istnieniu takiego prawnego obowiązku, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
Przyjmujący zobowiązuje się do współpracy z Powierzającym przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w
szczególności:
a) w miarę możliwości pomaga Powierzającemu 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 Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej jako
Rozporządzenie
b) pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia
c) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Powierzającego
usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie danych osobowych
d) udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez
niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, przy czym Przetwarzający
niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie obowiązujących przepisów.
Przyjmujący zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 24 godzin) zawiadomić
Powierzającego o:
a) każdym naruszeniu danych osobowych, w tym o nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
b) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi
na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Powierzającego.
Informacja przekazana Powierzającemu powinna zawierać co najmniej:
a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób,
których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy
b) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Powierzającego środków w celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
§4
Powierzenie przetwarzania danych osobowych przewidziane niniejszą Umową nie wiąże się
z wynagrodzeniem dla żadnej ze Stron.
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§5
Umowa niniejsza zawarta jest na czas trwania umowy o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
Powierzający ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Przyjmujący:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
b) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
c) podpowierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody
Powierzającego
Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa § 1 ust. 1 i
stanowi ważny powód ustania współpracy między stronami.
Wypowiedzenie Umowy przez Powierzającego nie zwalnia Przyjmującego od zapłaty ewentualnego
odszkodowania.

§6
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory powstałe na tle umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny wg siedziby
Powierzającego.
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Powierzającego i jeden dla Przyjmującego.

…………………….…………….………………..
Za Powierzającego

…………………….…………….………………..
Za Przyjmującego
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