Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ____________ pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, zwanym dalej

„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez::
Andrzeja Muchorowskiego
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „Administratorem”
oraz
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:
…………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
•

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w
niniejszej Umowie.

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

•

Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia oraz że ustanowił i wdrożył w przedsiębiorstwie politykę bezpieczeństwa
informacji gwarantującą bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych

•

Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z zawartej
pomiędzy stronami umowy o numerze …............ zawartej w dniu …....... (dalej „umowa
główna”) i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z umowy głównej. Okres
przetwarzania obejmuje okres, w jakim jest zawarta pomiędzy Stronami umowa główna oraz
rozsądny i ograniczony czas po jej zakończeniu, zgodnie z dalszymi zapisami.

•

Przedmiotem przetwarzania mogą być dane osobowe, zgodne z celami opisanymi powyżej,
zaś czynności przetwarzania mogą dotyczyć następujących typów danych osobowych:
•

•

podstawowe dane w tym:
•

Imię i nazwisko,

•

Adres,

•

Adres e-mail,

•

Numer telefonu i inne dane kontaktowe,

inne dane, w tym:

•
…............
Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywało się w zakresie
koniecznym do prawidłowej realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług w ramach zamówienia :

Przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
•

Na powyższych danych osobowych będą wykonywane operacje w trakcie:
•

wykonywania czynności serwisowych i naprawczych w systemach
telekomunikacyjnych
i sieciach telefonicznych Zamawiającego;
danych w systemach telekomunikacyjnych i sieciach telefonicznych

b) przechowywania
Zamawiającego;
d) zarządzania dostępem do powierzonych danych;
e) wykonywania kopii zapasowych;
f) innych celach niezbędnych do wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
o którym mowa wyżej.
•

Zakres przetwarzania danych osobowych, wskazany powyżej, może zostać w każdym
momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora poprzez złożenie oświadczenia
w formie pisemnej.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
•

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki – nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia – zgłosi Zamawiającemu
każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem.

•

Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu Administratora, zawierający informacje wskazane w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.

§4
Prawo kontroli
•

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy i umowy głównej.

•

Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 3- dniowym jego uprzedzeniem.

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni
roboczych.

•

Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Zamawiający nie wyraża zgody na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu
przetwarzającego.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
•

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy

ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
•

Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Administratorowi danych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem
postanowień niniejszej umowy oraz za wszelkie naruszenia przepisów Rozporządzenia w
odniesieniu do danych powierzonych mu do przetwarzania przez Administratora danych.
§7
Czas obowiązywania Umowy

•

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do zakończenia obowiązywania Umowy
głównej.

•

Okres przetwarzania obejmuje okres, w jakim jest zawarta pomiędzy Stronami Umowa
główna oraz dodatkowo obejmuje ograniczony czas po zakończeniu tej umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 1 zdanie drugie.

•

Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana w związku z wypowiedzeniem Umowy głównej albo
wygaśnięciem Umowy głównej w związku z upływem terminu, na jaki została zawarta.

•

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§8
Rozwiązanie Umowy

•

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym
na podstawie pisemnego oświadczenia, w przypadku gdy Podmiot przetwarzający:
•

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

•

przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

•

powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

•

w przypadku rozwiązania Umowy głównej bez wypowiedzenia.
§9
Zasady zachowania poufności

•

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych
i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

•

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy, przy czym

w wypadku konieczności ujawnienia danych poufnych organom do tego upoważnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do
poinformowania Administratora danych o obowiązku ujawnienia danych przed tym
ujawnieniem. Niewykonanie obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym stanowi rażące
naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
•

Integralną częścią niniejszego paragrafu są postanowienia Umowy głównej dotyczące
zachowania poufności.
§10
Postanowienia końcowe

•

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

•

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia, a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

•

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd
właściwy Administratora danych.

……………………………………………….
……………………………………………..
Administrator danych

Podmiot przetwarzający

