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załącznik nr 3 do umowy nr ……..… 

Umowa nr  ……….. / 2020 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zawarta w dniu  w Bytomiu pomiędzy: 

Jakubem Janiakiem Prezesem –  reprezentującym  Fundację „INICJATYWA” z siedzibą w Bytomiu przy 

ul. Powstańców Warszawskich 38 /  1 , 41-902 Bytom, NIP: 626-301-62-14, zwanym dalej 

„Zleceniodawcą” 

a 

..……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem” 

 (wymienić inne postawy prawne, jeśli dotyczy) 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza. 

2. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych. 

3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych jedynie w zakresie 

określonym w § 2. 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, 

gromadzone w następujących zakresach danych:  

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w 

celu: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Wykonawcza oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie       i 

zabezpieczenie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom określonym 

w Rozporządzeniu RODO. 

3. Wykonawca 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. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o: 

1) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub instytucji, 

2) każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza, 

3) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych.  

6. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy oraz żądania składania przez 

Wykonawcę pisemnych wyjaśnień. 

1) Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2) Zleceniodawca realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 7 

dniowym jego uprzedzeniem. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Zleceniodawcę nie dłuższym niż 7 dni. 

4) Wykonawca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień i poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych oraz udzielenia odpowiedzi na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania 

powierzonych danych osobowych. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia danych objętych Umową podmiotom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych zostanie 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty. 
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§ 5 

 Czas obowiązywania umowy  

1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na okres………….………………………… 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ...……………... dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

§ 6 

Warunki wypowiedzenia Umowy 

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Wykonawca: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy, 

3) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu ich 

przetwarzania, 

4) nie ma zdolności do dalszego wykonywania Umowy. 

 

§ 7  

Rozwiązanie Umowy 

Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia Umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, zwróci wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, a także 

usunie z własnych systemów informatycznych oraz zniszczy dane osobowe przechowywane na własnych 

nośnikach danych lub w wersji papierowej. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy i przepisów 

wykonawczych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

…………………………….      ………………………………. 

         Zleceniodawca        Wykonawca 

   

 


