
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
                               zawarta w dniu ….. ……….. 2018 roku  pomiędzy

Powiatem  Kraśnickim z  siedzibą  w  Kraśniku,  23-204  Kraśnik,  Al.  Niepodległości  20,
NIP: 715 17 16 935, REGON: 43 10 19 490 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w imieniu którego działają:
1. ………………….
2. ………………….
zwany w dalszej części umowy Administratorem  /Powierzającym/

a

……………………………………….

zwanym dalej  Procesorem /Przetwarzającym/

W związku z zawarciem w dniu  pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami Umowy na wykonanie 
Strony zgodnie postanawiają:

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Umowa ma charakter  umowy powierzenia  danych  osobowych w rozumieniu  art.  28  ust.  1  i  3
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.  U.  UE.  L.  2016,  poz.  119 z  04.05.2016 r.),  zwanego w dalszej  części  Umowy jako:
„RODO”.
2.  Administrator  gwarantuje,  że  powierzone  dane  będą  zawierać  wyłącznie  dane  osób,  które  są
przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  a  nadto  Administrator  ponosi  odpowiedzialność
wobec Procesora za zgodność ze stanem faktycznym powyższego zapewnienia.

§ 2

Przedmiot Umowy

1.  Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy
głównej,  tj. Umowy z  dnia   ……. 2018 roku,  której  przedmiotem jest  zorganizowanie  warsztatów
wyjazdowych dla  uczestników  Projektu  pn.:  „Czerwony  guzik  życia  –  aktywizacja  społeczna  i
zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

2.  W ramach niniejszej umowy Procesor zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych
oraz sposobów jej zabezpieczenia i ochrony zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu  i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, dalej zwanej RODO.
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§ 3

Zasady przetwarzania danych

1. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz:

a)  zapewnia,  by  osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych  zobowiązały  się
do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy;

b) zapewnia, by wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przeszły szkolenie
z ochrony danych osobowych i zobowiązały się do zachowania tajemnicy;

c) podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne na mocy art. 32 RODO mające na celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;

d)  nie  korzysta  z  usług  innego  podmiotu  przetwarzającego,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody
Administratora;

e)  w  miarę  możliwości  pomaga  Administratorowi,  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;

f)  uwzględniając  charakter  przetwarzania  oraz  dostępne  mu  informacje,  pomaga  Administratorowi
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;

g) jest zobowiązany po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem   do usunięcia
powietrzonych danych ze wszystkich nośników, programów, aplikacji w tym również kopii, oraz usuwa
wszelkie ich istniejące kopie,  chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych
przepisów prawa ;

h) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub upoważnionemu przez
niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

2. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach
danych Procesora,  te  serwery  i  nośniki  nie  mogą znajdować się  poza  obszarem Unii  Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.  Procesor   niezwłocznie  informuje  o  naruszeniach  przepisów  prawa  dotyczących  ochrony
powierzonych danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia,  W przypadku
stwierdzenia  naruszenia  ochrony  danych  osobowych,  o  którym mowa w art.  33  RODO,  Procesor
zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki.
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§ 4

Współdziałanie stron

Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując
się  wzajemnie  o  wszystkich  okolicznościach  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  wykonanie
niniejszej umowy.

§ 5

Podpowierzenie przetwarzania

1. Strony uzgadniają, iż Procesor może podpowierzyć przetwarzanie danych na zasadach określonych
w niniejszej umowie, innemu podmiotowi w celu  realizacji postanowień niniejszej umowy.
2.  Podpowierzenie  nastąpi  wyłącznie  wtedy,  gdy po wcześniejszym poinformowaniu,Administrator
wyda pisemną zgodę.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie
zostały nałożone na Procesora w niniejszej umowie.

§ 6

Czas obowiązywania umowy powierzenia

1.  Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  równy  czasowi  trwania  umowy  opisanej
w §  2 ust. 1.
2. Umowa może zostać wypowiedziana w stosunku do danej strony ze skutkiem natychmiastowym bez
okresu  wypowiedzenia  w  przypadku:  rażącego  naruszenia  przez  tę  stronę  postanowień  niniejszej
umowy.

§ 7

Postanowienie końcowe

      1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  przepisy
Kodeksu  cywilnego  oraz  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.

     3. Spory wynikłe z tytułu Umowy  będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd.
     4. Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Procesor  / Przetwarzający/ Administrator / Powierzający/
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Klauzula informacyjna dla Wykonawcy Umowy zawartej w dniu …………...

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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  osobowych  zwane RODO)-

(Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

1)  Administratorem  Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Kraśnicki  z  siedzibą:  23-204  Kraśnik,
Al. Niepodległości 20,

2)  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  –  adres  e-mail:  abi@powiatkrasnicki.pl,  adres
do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,

3) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)  Pana   dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)  Pana dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6)  posiada  Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie /
Rozdział  III  RODO  –  Prawa  osoby,  której  dane  dotyczą  szczegółowo  określa  zasady,  kiedy
Panu wymienione prawa przysługują/,

7)  ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy,

9)  Pana  dane  nie  będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie
profilowania.
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