Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
………………………..
zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowana przez:
_______________________________
oraz
…………………………
zwana w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
reprezentowana przez:
______________________________
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.

Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
na podstawie 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 dalej RODO w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej
umowie.

2.

Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza
Wykonawcy do przetwarzania.

3.

Wykonawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące
dane osobowe:
1) imiona, nazwisko;
2) …………….;
3) inne niezbędne w celu świadczenia usług.
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez
Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania umowy ………………………….
§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zapewni ochronę powierzonych danych osobowych
z przepisami RODO i w tym celu zobowiązuje się między innymi:

zgodnie

a) nie przetwarzać danych osobowych w innym zakresie i innym celu niż określony
wyżej,
b) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych przed naruszeniem ochrony danych osobowych,
c) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
upoważnienia wydane przez Wykonawcę,
d) zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
do zachowania tych danych w tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia
u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu,
e) umożliwiać dokonywanie kontroli zgodności przetwarzania danych prowadzonych
u Zleceniodawcy przez państwowy organ nadzorczy;
f) podjąć wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania wymagane
na mocy art. 32 RODO;
g) pomagać Zleceniodawcy 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 RODO;
h) pomagać Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36
RODO;
i) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie
od decyzji Zleceniodawcy, usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz
usunąć wszelkie ich istniejące kopie;
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j) umożliwić Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich;
k) niezwłocznie informować o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych
przetwarzanych w imieniu Zleceniodawcy;
l) przeszkolić z zakresu ochrony danych osobowych swoich pracowników oraz inne
osoby, które przetwarzają dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę;
m) udostępniać Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków opisanych w punktach a – l.
5. Jeśli w trakcie realizacji Usługi wystąpi konieczność świadczenia usług przez
podwykonawcę Wykonawcy i związane z tym będzie dalsze powierzenie
przetwarzania Danych osobie trzeciej (zwanej dalej: Podwykonawcą), przetwarzanie
danych przez podwykonawcę będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez
Wykonawcę pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz pod warunkiem nałożenia przez
Wykonawcę na podwykonawcę takich samych obowiązków w zakresie ochrony
danych jak w niniejszej umowie, w szczególności obowiązku zapewnienia
wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§5
Czas obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez czas trwania umowy nr
………………………..
§6
Zasady zachowania poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych
od Zleceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej („dane poufne”).
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2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane
ani udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy innym celu niż wykonanie
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia,
aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz
przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych
w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed
dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

za Zleceniodawcę
…………………..

za Wykonawcę
…………………..
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