Załącznik nr 9.

Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………… 2020r. pomiędzy:
…………………………………(Wykonawca
w
postępowaniu
przetargowym
nr
…………………..), zwaną/nym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub
„Administratorem” reprezentowaną przez:
……………………………….
a
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, zwaną
dalej „Podmiotem przetwarzającym” lub „Procesorem”, reprezentowaną przez:
Rektor – dr Katarzynę Rusak
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe osób wskazanych do realizacji czynności
przedmiotu zamówienia, tj. ……………………………….
2. Powierzenie następuje 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”, na zasadach i w celu określonym w niniejszej
Umowie.
3. Procesor 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. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową
i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy
oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi Rozporządzenia.
5. Procesor oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem,
zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją.
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§2
Rodzaj, kategoria, cel i charakter przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane zwykłe, w kategorii osób: wskazanych do
realizacji
czynności
przedmiotu
zamówienia,
tj…
……………………
…..…………………………………………………………. (nazwa zamówienia) w kategorii
danych: imiona, nazwiska, zakres wykonywanych czynności (funkcja jaką będzie pełnić
osoba), wykształcenie, informacja o tzw. podstawie dysponowania osobą.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy głównej, tj. ………….…. z dnia
....................2020r.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w formie papierowej i przy
wykorzystaniu systemów informatycznych. Przez przetwarzanie danych osobowych
rozumie się wszelkie operacje wykonywanych na danych osobowych, takie jak: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, 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. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem
przechowuje dane przez okres uprawniający do wniesienia ewentualnych roszczeń w świetle
obowiązujących przepisów prawa. W celach archiwizacyjnych powierzone dane będą
przechowywane przez przetwarzającego przez okres 5 lat od zakończenia przedmiotu
umowy głównej, a po upływie tego terminu - zniszczone.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu w ciągu 24 godzin.
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§4
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni
roboczych.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§5
Odpowiedzialność Procesora
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych.
Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych.
§6
Czas obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje na czas obowiązywania umowy głównej.
§7
Rozwiązanie umowy
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Podmiot przetwarzający:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
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3) powierzył przetwarzanie
Administratora danych.
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§8
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1. Administrator oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
2.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia, aktów
wykonawczych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy Administratora danych.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający
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