Załącznik 5 do Zapytania Ofertowego nr 15.1/U/2021 z dnia 27.10.2021

Załącznik nr 2
do Polityki bezpieczeństwa informacji
w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z RODO poniższą umowę powierzenia przetwarzania danych zawiera się w formie pisemnej, w tym w
formie elektronicznej (art. 28 ust. 9 RODO). RODO wskazuje, że Administrator powinien wybrać podmiot, który
daj gwarancję należytego wypełniania obowiązków wynikających z RODO oraz ochrony praw osób, które
dotyczy. RODO bezpośrednio za takie gwarancję wskazuję, że podmiot przetwarzający może wykazać m.in.
stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania lub posiadać stosowny w tym zakresie certyfikat.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………………………. roku w ……… pomiędzy:
W tym miejscu należy wskazać Administratora Danych, którym może być zarówno osoba fizyczna,
prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wskazaliśmy Państwu
komparycje odpowiednie dla wskazanych poniżej podmiotów. Proszę wybrać właściwą dla Państwa
komparycję, uzupełnić o wymienione w niej dane, a pozostałe usunąć.
i. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: [Imię i nazwisko] zamieszkały/a w [kod
pocztowy, miejscowość] przy ulicy [ulica i numer lokalu], posiadający/a numer PESEL [numer Pesel],
prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą [firma przedsiębiorcy] z siedzibą w [miejscowość]
wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki pod adresem [ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość], NIP:[numer
NIP] , REGON: [numer REGON]
ii. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [nazwa spółki] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod
numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer REGON], kapitał zakładowy w
wysokości [wysokość kapitału zakładowego];
iii. spółka akcyjna [nazwa spółki] spółka akcyjna z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
[Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer NIP] , REGON:
[numer REGON], kapitał zakładowy w wysokości [wysokość kapitału zakładowego] wpłacony w
[części/całości];
iv. spółka jawna [nazwa spółki] spółka jawna z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy [Sąd i
Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer
REGON];
v. spółka partnerska [nazwa spółki] spółka partnerska z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer NIP] ,
REGON: [numer REGON];
vi. spółka komandytowa [nazwa spółki] spółka komandytowa z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica,
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez

Sąd Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer
NIP] , REGON: [numer REGON];
vii. spółka cywilna [Imię i nazwisko] zamieszkały/a w [kod pocztowy, miejscowość] przy ulicy [ulica i
numer lokalu], posiadający/a numer PESEL [numer Pesel], prowadzący/a działalność gospodarczą pod
firmą [firma przedsiębiorcy] z siedzibą w [miejscowość] wpisany/a do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem [ulica,
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer REGON]
oraz
[Imię i nazwisko] zamieszkały/a w [kod pocztowy, miejscowość] przy ulicy [ulica i numer lokalu],
posiadający/a numer PESEL [numer Pesel], prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą [firma
przedsiębiorcy] z siedzibą w [miejscowość] wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem [ulica, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer REGON]
prowadzący wspólnie działalność gospodarcza pod nazwą [nazwa spółki] spółka cywilna [imiona i
nazwiska wspólników spółki] w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość] , na podstawie umowy o zawarciu spółki cywilnej, NIP: [numer NIP], REGON: [numer
REGON];
zwanym/ą dalej Administratorem
a
W tym miejscu należy wskazać Przetwarzającego, którym może być zarówno osoba fizyczna, prawna
jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wskazaliśmy Państwu powyżej
komparycje odpowiednie dla wskazanych podmiotów. Proszę wybrać właściwą dla Przetwarzającego
komparycję, uzupełnić o wymienione w niej dane i tu wkleić.
Zwanym/ą dalej Przetwarzającym
zwanymi łącznie „Stronami”
Mając na uwadze, że:
Strony zawarły umowę W tym miejscu należy wskazać nazwę i datę zawarcia umowy głównej np.
umowa o prowadzenie rachunkowości (dalej: Umowa podstawowa), w wykonaniu której
Administrator danych osobowych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na
zasadach określonych w niniejszej umowie;
działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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),
Strony postanawiają co następuje:

1.

§1
OŚWIADCZENIA STRON
Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7)
RODO w zbiorze W tym miejscu należy podać nazwę zbioru danych osobowych, którego dotyczy
umowa, np. Dane księgowe.

2.

Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe określone w § 5 niniejszej umowy do przetwarzania w
celu wykonania Umowy Podstawowej.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

§3
CZAS PRZETWARZANIA
Przetwarzający świadczy usługi związane z przetwarzaniem danych przez czas trwania Umowy
podstawowej.
Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora,
Przetwarzający zwróci Administratorowi lub usunie:
a. wszelkie dane osobowe
b. wszelkie istniejące kopie danych osobowych.
Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego nakazuje Przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.
§4
CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego ma charakter Należy wskazać charakter pierwotny lub
wtórny, charakter pierwotny to charakter, dla którego podmiot danych przekazał swoje dane
osobowe np. w celu wysyłki newslettera, a charakter wtórny to inny cel przetwarzania danych niż cel
dla którego dane zostały przekazane.
Przetwarzający przetwarza dane w celu Należy określić cel powierzenia przetwarzania danych
osobowych (np. prowadzenia obsługi księgowo-kadrowej)
Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe poprzez wykonywanie operacji na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób Należy wybrać odpowiednio
zautomatyzowany/niezautomatyzowany takich jak: Niepotrzebne należy usunąć
a. zbieranie
b. utrwalanie
c. organizowanie
d. porządkowanie
e. przechowywanie
f. adaptowanie lub modyfikowanie
g. pobieranie
h. przeglądanie
i. wykorzystywanie
j. ujawnienie poprzez przesłanie
k. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
l. dopasowywanie lub łączenie,
m. ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§5
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania następujące rodzaje danych:
Niepotrzebne należy usunąć, dodatkowe dane jeżeli są powierzane należy wpisać w miejscach do tego
wskazanych.
Dane zwykłe

1. imię i nazwisko;
2. numer PESEL;
3. […]
4. […]
5. […]
6. […]
Dane szczególne
1. pochodzenie rasowe lub etniczne;
2. poglądy polityczne;
3. przekonania religijne;
4. przekonania światopoglądowe;
5. przynależność do związków zawodowych;
6. dane genetyczne;
7. dane biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej;
8. dane dotyczące zdrowia;
9. dane dotyczące seksualności;
10. orientacja seksualna.
Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa
1.
2.

karty karne;
[…]

§6
KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Powierzone do przetwarzania dane dotyczą następujących kategorii osób Należy wybrać odpowiednio
pełnoletnich/osób pełnoletnich oraz dzieci/dzieci:
Poniżej znajduje się przykładowe wyliczenie, należy wybrać odpowiednio lub dopisać właściwe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

klientów Administratora prowadzących działalność gospodarczą
klientów Administratora, będących konsumentami;
potencjalnych klientów Administratora prowadzących działalność gospodarczą;
potencjalnych klientów Administratora, będących konsumentami
pracowników Administratora;
podwykonawców Administratora;
[…]
[…]
§7
[PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA]
Administrator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przetwarzającego wynagrodzenia należnego na
podstawie Umowy podstawowej. Należy wybrać odpowiednio Przetwarzający jest nie/ jest uprawniony
do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.
Administrator ma prawo do:
a. dokonywania audytów, w tym inspekcji danych u Przetwarzającego, w szczególności poprzez:
i. poddawanie przeglądom środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych;
ii. zobowiązywania Przetwarzającego do uaktualnienia środków technicznych i
organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
b. Administrator może dokonywać audytów osobiście lub upoważnić do tego wybranego przez
siebie audytora.
§8

[PRAWA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO]
Przetwarzający zobowiązuje się do:
1. przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora.
a. Polecenia Administratora mogą być przekazywane Przetwarzającemu w formie
elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej czy komunikatorów
internetowych), pisemnej, telefonicznie i ustnie;
b. Przetwarzający zobowiązuje się do konsekwentnego dokumentowania poleceń
Administratora;
2. poinformowania Administratora w formie pisemnej o obowiązku prawnym przekazywania danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nałożonego na Przetwarzającego
przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający.
a. Przetwarzający jest zwolniony z powyższego obowiązku, jeżeli prawo zabrania mu
udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
4. pomocy Administratorowi, w miarę możliwości, mając na uwadze charakter przetwarzania oraz
dostępne mu informacje:
a. wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
b. wywiązać się z obowiązków określonych a art. 32-34 RODO
5. udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO;
6. umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora
przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.
§9
[PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.

Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym.
Przetwarzający każdorazowo poinformuje Administratora na piśmie na 14 dni przed przekazaniem
przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu o:
a. zamiarze skorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
b. o tożsamości tego podmiotu.
Administrator danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec powierzenia danych osobowych innemu
podmiotowi przetwarzającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Przetwarzającego.
W razie powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi powierzającemu,
Przetwarzający zastrzeże co najmniej takie same obowiązki, co nałożone na niego na mocy niniejszej
umowy.
Przetwarzający zobowiązany jest do kontrolowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
Na żądanie Administratora Przetwarzający przedstawi dokumentację wskazującą na czynności kontrolne
podejmowane w stosunku do innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
Przetwarzający oświadcza, że ma świadomość, iż spoczywa na nim pełna odpowiedzialność wobec
Administratora danych za wypełnienie obowiązków przez inny podmiot przetwarzający dane osobowe
na podstawie art. 28 ust. 4 RODO.
§10
[UPOWAŻNIENIE DO PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Przetwarzany upoważni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

2.

§ 9 niniejszej umowy nie ograniczają w żaden sposób prawa Przetwarzającego do udzielania upoważnień do
przetwarzania danych osobowych na postawie art. 29 RODO.
§ 11
[KARA UMOWNA]
1.
2.

3.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Przetwarzającego
strony zastrzegają karę umowną w kwocie W tym miejscu należy wskazać wysokość kary umownej PLN.
W przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez
Przetwarzającego strony zastrzegają karę umowną w kwocie W tym miejscu należy wskazać wysokość
kary umownej PLN za każde naruszenie.
Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Administratora odszkodowania
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§ 12
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.
2.
3.
4.

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO, Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
Sądami właściwymi do rozpoznania sporów mogących wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją oraz
wykonaniem niniejszej umowy są sądy właściwe miejscowo dla Należy wybrać odpowiednio
siedziby/miejsca zwykłego pobytu Administratora.
Ważność, interpretacja oraz wykonanie niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.

……………………………………….
Administrator

……………………………………
Przetwarzający

