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Znak sprawy: OPS.252.3.2019     załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

  

UMOWA Nr OPS……2019 
powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
zawarta w Paczkowie, w dniu .................... 2019 r. pomiędzy: 
Gminą Paczków - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32A, 
48-370 Paczków, reprezentowanym przez Ewę Pawlinów - Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Paczkowie 
zwanym dalej „Powierzający” 
a 
………………………………………………………….. 
zwaną dalej “Przyjmujący”.  
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Powierzającego, Przyjmującemu 

przetwarzanie danych osobowych osób w związku z wykonywaniem przez 
Przyjmującego na rzecz Powierzającego zamówienia pn. Organizacja i 
przeprowadzenie jednodniowego oraz trzydniowego wyjazdu w ramach projektu 
pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. 

2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przyjmującemu obejmuje: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel oraz inne dane niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy.   
 

§ 2 

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Przyjmujący zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie, w Rozporządzeniu 
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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz z ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.)  

2. Przyjmujący nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych 
osobowych. 

3. Powierzający umocowuje Przyjmującego do powierzania przetwarzania danych 
osobowych swoim pracownikom wykonującym zadania związane z realizacją Projektu, 
pod warunkiem pisemnego upoważnienia tych osób do przetwarzania danych 
osobowych. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie 
osoby upoważnione przez Przyjmującego. 

4. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 3 są ważne do dnia odwołania. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika lub  
z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Przyjmującego z osobą wskazaną  
w ust. 3. Przyjmujący winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się 
imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za 
nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją. 

5. Przyjmujący zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

6. Powierzający umocowuje Przyjmującego do wydawania oraz odwoływania osobom,  
o których mowa w ust. 3, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w § 1 ust. 2. Upoważnienia przechowuje Przyjmujący  
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w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz 
wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy. Powierzający dopuszcza stosowanie przez 
Przyjmującego innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 1 do 
umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorze określonym w 
zał. nr 1 do nieniniejszej umowy.  

7. Powierzający zobowiązuje Przyjmującego do wykonywania wobec osób, których dane 
dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

8. Przyjmujący zobowiązany jest do przekazania Powierzającemu wykazu osób, o 
których mowa w ust. 3, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzanie 
danych osobowych nastąpi na każde jej żądanie. 

9. Przyjmujący zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 
poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

10. Przyjmujący niezwłocznie informuje Instytucję Powierzającego o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 
niewłaściwym użyciu; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych prowadzonych w szczególności przed, Prezesem Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

c) o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie 
przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do 
wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 15. 

11. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej RPO WO, której 
role pełni Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO (IZ) na każde 
ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa  
w niniejszej umowie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji  
o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków 
dotyczących ochrony danych osobowych. 

12. Przyjmujący umożliwi IZ, Powierzającemu lub podmiotom przez nieupoważnionym,  
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ustawą  
o ochronie danych osobowych oraz z Decyzją. Zawiadomienie  
o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi 
kontrolowanemu, co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

13. W przypadku powzięcia przez IZ lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) 
wiadomości o rażącym naruszeniu przez Przyjmującego obowiązków wynikających  
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ustawy o 
ochronie danych osobowych, Przyjmujący umożliwi Instytucji Zarządzającej, MIiR lub 
podmiotom przez nieupoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu,  
o którym mowa w ust. 12. 

14. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, MIiR lub podmiotów przez nich upoważnionych, 
mają w szczególności prawo: 

a) wstępu, w godzinach pracy Przyjmującego, za okazaniem imiennego upoważnienia, 
do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane 
osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w 
celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawą o ochronie danych 
osobowych 

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 
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c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego 
służącego do przetwarzania danych osobowych. 

15. Przyjmujący zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy, jakości 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych 
w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, MR lub przez 
podmioty przez nieupoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli 
na podstawie odrębnych przepisów. 

16. Przyjmujący oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi,  
o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
oraz ustawą o ochronie danych osobowych, które umożliwiają prawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie 
przewidzianym Umową. 

17. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przyjmujący zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych. 

§ 3 
Dane powierzane Przyjmującemu nie mogą być wykorzystane przez niego w inny sposób niż 
w celu opisanym w niniejszej umowie, w szczególności nie mogą być przekazane lub 
udostępnione jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Przyjmujący zobowiązany jest ponadto do 
nie ujawniania i nie przetwarzania danych w innym celu niż opisany w niniejszej umowie, 
również po jej zakończeniu. 

§ 4 
1. Przyjmujący zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia świadczenia 

usługi, określonej w § 1. 
2. Przyjmujący zakończy przetwarzanie danych z chwilą /rozwiązania niniejszej umowy, 

jeżeli nastąpi to wcześniej niż w ust. 1. 
3. Przyjmujący zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych mu danych 

osobowych po wygaśnięciu niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. W przypadku nałożenia na Powierzającego prawomocnej kary zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawą  
o ochronie danych osobowych przez Przyjmującego, Przyjmujący poniesie wobec 
Powierzającego odpowiedzialność w wysokości 100% kary nałożonej na 
Powierzającego, z zastrzeżeniem zastosowania uregulowań wynikających z ust. 2. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się do pokrycia prawomocnych kar nałożonych na 
Powierzającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 oraz ustawą o ochronie danych osobowych, które wynikną wskutek 
zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego 
zobowiązań określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem, iż Powierzający 
niezwłocznie poinformuje Przyjmującego o wszczęciu przez kogokolwiek jakichkolwiek 
kroków zmierzających do nałożenia na Powierzającego kar związanych z realizacją 
niniejszej Umowy. W takim przypadku Powierzający umożliwi Przyjmującemu –  
w zakresie dopuszczonym przez prawo – bądź formalne przystąpienie do takiego 
postępowania, jako podmiot posiadający interes prawny w jego zakończeniu, bądź 
monitorowanie takiego postępowania za zgodą, wiedzą i pomocą Powierzającego. 
Powyższe uregulowanie, warunkujące odpowiedzialność Przyjmującego względem 
Powierzającego, dotyczy także sytuacji, w których Powierzający, przed 
uprawomocnieniem się nałożonych na niego kar, o których mowa powyżej, podejmie  
z podmiotem nakładającym na niego te kary działania w celu zawarcia stosownej ugody 
lub porozumienia w zakresie ich uiszczenia. 
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§ 6 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej.  
W przypadku nie rozstrzygnięcia przez Strony sporu na drodze polubownej, zostanie on 
poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby 
Powierzającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
 
 
 
 

Powierzający       Przyjmujący 
 
 

……..……………..………..     ………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

UPOWAŻNIENIE Nr   

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 29 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - nadaje upoważnienie 
Pani/Panu: 

 

………………………….…………………………… ………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) (stanowisko) 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym 
stanowisku, tj. uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego oraz trzydniowego 
wyjazdu w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VIII Integracja Społeczna. Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, przepisami RODO, ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1000 ze zm.), Kodeksem pracy, a także 
polityką ochrony danych osobowych Pracodawcy. 
Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy 
zestawień ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony, przy 
zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych  
w ……………………………………. 
 
 
Okres ważności 
 
od: 

 
……………………………. 

  

 
do: 

 
……………………………. 

  

    
…………………………………………………………. 

   (podpis osoby uprawnionej do nadania upoważnienia) 

Data wygaśnięcia*   
 
Odwołano, dnia .......................... 

  

   …………………………………………………………. 
   (podpis osoby uprawnionej do odwołania upoważnienia) 

 

Data odwołania**   
 
Odwołano, dnia .......................... 

  

   …………………………………………………………. 
 
 

  (podpis osoby uprawnionej do odwołania upoważnienia) 

* Data rozwiązania stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej. 

** Data wcześniejsza niż data wygaśnięcia 

 

 

 


