
                                                                                 Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu _____         ____ w Olkuszu pomiędzy: 

Powiatem Olkuskim – Zarządem Drogowym w Olkuszu, 32 – 300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, 

NIP 637 – 202 – 46 – 78, reprezentowanym przez:  

1. ______________    _____________             _ - _________________   _____________            _ ,  

2. ________            __________________       _ - _________________   ______________           _ ,  

zwanym dalej „Administratorem Danych” lub „Administratorem”,  

 

a  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ ,  

adres siedziby: ____________________________________________________________________ , 

NIP: _________________________, REGON  _______________________ , reprezentowanym przez:  

1.  _________________________________  –  _________________________________________ ,  

2. _________________________________   –  _________________________________________ ,  

zwaną / zwanym dalej „Przetwarzającym” 

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,  

której treść jest następująca: 

 

 

 

§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Strony oświadczają, co następuje: 

1. Administrator oświadcza, iż jest Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w zakresie 

danych osobowych powierzonych do przetwarzania, wskazanych w § 3 niniejszej umowy.  

2. Administrator danych powierza na podstawie art. 28 RODO Podmiotowi przetwarzającemu, dane 

osobowe do przetwarzania, w celu realizacji przedmiotu umowy Nr …….. z dnia ……..    

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie                   

z niniejszą umową oraz krajowymi i unijnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

krajowego i unijnego prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 

personelem,  co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. 

6. Przetwarzający oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

powierzonych mu  danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający 

zobowiązuje się do ich zgodnego z prawem i Umową przetwarzania. 

2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w Umowie. 



§3 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

1. Zakresem przetwarzanych danych osobowych są dane pracowników, właścicieli nieruchomości, 

przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z realizacją umowy Nr........... z dnia 

……………………… zawartej pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym, osób wymienionych 

w dokumentacji przetargowej, korespondencji, decyzjach administracyjnych, pełnomocnictwach, 

upoważnieniach oraz innych dokumentach związanych z realizacją Umowy obejmuje: 

Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Nr PESEL, Nr NIP, Nr Telefonu, Adres e-mail. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy Nr........... z dnia ……………………… 

zawartej pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym. 

 

§ 4 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. 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 związanym                           

z przetwarzaniem danych osobowych, wymaganych krajowymi i unijnymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 32 RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 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. 

5. Dane stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie będą podlegały profilowaniu tj. nie będą 

poddawane dowolnemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych pozwalającemu 

ocenić czynniki osobowe osoby fizyczne – nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w sposób który wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób 

znacząco na nią wpływa. 

6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający zobowiązany jest do 

podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, a w szczególności obowiązany jest 

zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, a przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie pomiędzy Stronami w sposób zapewniający 

ich należytą ochronę i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi. 

8. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem lub 

rozwiązaniem umowy na świadczenie usług zobowiązany jest zaprzestać przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy. Podmiot przetwarzający 

przechowuje dane osobowe na podstawie szczególnych przepisów prawa nakazujących jej 

przechowywanie. 

9. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

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

wywiązywania się z innych obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 



10. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin od chwili wykrycia incydentu zgodnie z art. 

33 RODO. 

11. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 12 zawiera co najmniej: 

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać 

kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę 

wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych; 

c) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

12. W trakcie trwania umowy dopuszczalna jest pseudonimizacja zarówno przez podmiot 

przetwarzający na podstawie umowy powierzenia, jak i podmiot, któremu dane zostały 

podpowierzone. 

13. Administrator zobowiązuje Przetwarzającego do powiadomienia każdorazowo jeżeli wydane 

mu polecenie stanowi naruszenie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych 

przepisów o ochronie danych drogą mailowa na adres wskazany w § 11 pkt 1. 

 

§ 5 

Uprawnienia kontrolne Administratora 

1. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający 

przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

umowy.  

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora (osoby przez 

niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania danych osobowych w dni robocze w godzinach od 

7.00 do 15.00 i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli                    

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków wynikających z przedmiotu niniejszej umowy oraz Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Administrator danych wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych w zakresie nie 

szerszym niż wynikającym z niniejszej umowy, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania obowiązków wynikających z Umowy na świadczenie usług określonych w umowie 

głównej.  

2. Przetwarzający zapewni również w umowie powierzenia z dalszym podmiotem przetwarzającym 

możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu 

przetwarzającego. 

3. Na żądanie podmiot przetwarzający przedstawi Administratorowi danych listę podmiotów z którymi 

zawarł lub zamierza zawrzeć umowę pod powierzenia. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że podmiot, któremu zostaną pod powierzone dane osobowe 

będzie spełniał wymogi krajowych i unijnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, którym pod powierzy 

przetwarzanie danych osobowych jak za działania i zaniechania własne. 

 

 

 



§ 7 

Usunięcie danych osobowych 

1. Najpóźniej w ciągu 30 dni licząc od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Przetwarzający 

zobowiązany jest zwrócić, w uzgodnionym między Stronami formacie dane, które przetwarzał               

w związku z wykonywaniem Umowy, a następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji,             

o ile postanowienia innych umów związanych z niniejszą Umową lub przepisy prawa, nie stanowią 

inaczej. 

2. Przez usunięcie danych, o którym mowa w ust. 1, rozumieć należy takie zniszczenie, które nie 

pozwoli na ich ponowne odtworzenie (anonimizacja). 

3. Przetwarzający zobowiązany jest w 30 dni licząc od rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, 

potwierdzić pisemnie  Administratorowi  wywiązanie się z postanowień zawartych w ust. 1 i ust. 2. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

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

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. 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 organ nadzoru. 

 

§ 9 

Czas trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia ……. do upływu okresu rękojmi i gwarancji określonego     

w § 3 umowy Nr …….. z dnia ………. 

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym                          

w przypadku, gdy: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową. 

 

§ 11 

Zachowanie poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji które 

uzyskał w związku z realizacją umowy, 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”). 

2. 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. 



§ 12 

Adresy Stron i dane osób 

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na podane niżej 

adresy Stron: 

Do Przetwarzającego:     Do Administratora: 

…………………………....     ………………………….... 

Tel. …………………………....    Tel. ……………………….... 

E-mail …………………………....    E-mail ………………………….... 

2. Przetwarzającego w kontaktach z Administratorem, w zakresie ustaleń Umowy reprezentują: 

 ..............................................., ................................................ 

3. Administratora w kontaktach z  Przetwarzającym,  w zakresie ustaleń Umowy reprezentują: 

 ..............................................., ................................................ 

4. Osoba odpowiedzialną za ochronę danych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych  

– IOD  – dane kontaktowe: ……………………….. 

5. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany Umowy.                   

O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem 

odbioru lub drogą elektroniczną. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Umowie. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów związanych z Umową będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Administratora. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Administratora 

i jednego dla Powierzającego. 

5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

 

 Administrator Przetwarzający 


