
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w dniu       ……. r. pomiędzy: 

 

Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 17, 00-372 

Warszawa, posiadającym NIP 5252735962, REGON 369236544, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem KRS:0000713483, który reprezentuje: 

 

………………… 

 

zwany dalej „Administratorem” 

 

a   

 

…………………………, posiadającą NIP: …………, Regon: ……………………., zwanym dalej 

„Przetwarzającym”. 

 

Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA 

W związku z zawarciem pomiędzy Stronami umowy nr       z dnia …………….. roku, której 

przedmiotem jest kompleksowa obsługa w zakresie pracowników Administratora oraz osób nie 

będących pracownikami Administratora lecz wskazanych przez Administratora w zakresie 

……………(nazwa postępowania odpowiednia dla danej części)……………. (zwaną dalej „Umową 

Główną”), Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści (zwaną dalej „Umową”): 

 

§ 1 

Definicje pojęć używanych w niniejszej umowie: 

1. Rozporządzenie (RODO) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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. 

2. Umowa Główna - umowa dotycząca wykonywania czynności związanych z kompleksową 

obsługą pracowników Administratora oraz osób nie będących pracownikami Administratora lecz 

wskazanych przez Administratora w zakresie określonym w Umowie Głównej § 1. 

3. Umowa - niniejsza Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. 

4. Podwykonawca - inny niż Przetwarzający podmiot przetwarzający dane osobowe. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator powierza Przetwarzającemu, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu 

określonym w Umowie. 

2. Przetwarzający 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 

 

 

§ 3 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego 

wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej. 

2. Na mocy niniejszej umowy Przetwarzający będzie przetwarzał dane dotyczące: Imienia i 



nazwiska, numeru telefonu, adresu email, daty urodzenia, PESEL, serii, numerów i terminu 

ważności dowodu osobistego, paszportu oraz wizy, 

3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania będzie 

miało charakter ciągły i odbywać się będzie w formie elektronicznej lub papierowej poprzez 

wykonywanie wszystkich czynności (operacji na danych osobowych) uzasadnionych 

wykonywaniem lub realizacją Umowy Głównej. Zakres czynności wykonywanych na danych 

osobowych obejmuje: przechowywanie danych, przeglądanie danych, wprowadzanie danych, 

modyfikowanie danych, opracowywanie danych, generowanie wydruków z danymi osobowym. 

4. Charakter przetwarzania wynika z Umowy Głównej i określony jest rolą Przetwarzającego, jako 

podmiotu świadczącego usługę. 

5. Umowa Główna i wykonywane zgodnie z jej zapisami zlecenia będą traktowane przez 

Przetwarzającego, jako udokumentowane polecenia Administratora. 

 

§ 4 

Sposób wykonania Umowy 

1. Przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 

wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że znane mu są zasady przetwarzania i 

zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Rozporządzenia. 

2. 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. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 

3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po 

jego ustaniu. 

6. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Głównej lub w przypadku jej wcześniejszego 

wygaśnięcia/rozwiązania Przetwarzający zgodnie z dyspozycją Administratora zwróci lub 

zniszczy, w sposób i w terminie odrębnie ustalonym z Administratorem, wszelkie powierzone na 

podstawie Umowy dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub 

unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Strony postanawiają, iż w 

przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zwrocie/przekazaniu ww. danych osobowych 

lub ich kopii nastąpi ono w formie wcześniej uzgodnionej z Administratorem w terminie 14 dni 

licząc od dnia zakończenia lub wygaśnięcia/rozwiązania Umowy. 

7. W miarę możliwości 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. 

8. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych 

Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 

godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Przetwarzający bez wyraźnej 

instrukcji Administratora nie będzie powiadamiał o naruszeniu osób, których dane dotyczą ani 

organu nadzorczego. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać, co najmniej następujące 

informacje: 

a. datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w 

przybliżeniu), 

b. datę i godzinę kiedy Przetwarzający powziął informację o zdarzeniu; 

c. opis charakteru i okoliczności naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, 

określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na 

których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia), 

d. kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów), których dotyczyło naruszenie, 



e. kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie, 

f. opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia dla osób, których 

dane dotyczą, 

g. opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w 

celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia, 

h. imię, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na 

temat zgłoszonego naruszenia. 

 

§ 5 

Uprawnienia kontrolne Administratora Danych 

1. Administrator ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Przetwarzającego 

zasad przetwarzania danych osobowych. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora (osoby przez 

niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania powierzonych danych osobowych w dni robocze w 

godzinach od 10:00 do 18:00. 

3. Administrator powiadomi Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzania kontroli z 

wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, a Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić 

Administratorowi przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez 

udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym 

dla kontroli przetwarzania danych osobowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących realizacji niniejszych postanowień. 

4. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich 

skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach skierowanych do Przetwarzającego 

lub skierowanych do Administratora, lecz złożonych u Przetwarzającego, przez jakiekolwiek 

osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których dane osobowe Przetwarzający przetwarza 

na podstawie Umowy. 

5. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o podjęciu 

przez uprawniony organ (PUDO) jakichkolwiek działań względem Przetwarzającego w zakresie 

kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli 

przez uprawniony organ (PUDO), a także zobowiązany jest na żądanie Administratora do 

przekazania Administratorowi wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań 

podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

 

§ 6 

Inspektor danych osobowych 

1. Administrator oświadcza, że funkcję Inspektora ochrony danych (IOD) pełni w Instytucie 

następująca osoba: 

1) Imię Nazwisko: ………… 

2) Telefon: ………….. 

3) Adres email: iodo@instytutpileckiego.pl 

2. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektora ochrony danych pełni w 

jego przedsiębiorstwie następująca osoba: 

1) Imię Nazwisko: …………… 

2) Telefon: ……………… 

3) Adres email: …………… 

3. Strony będą powiadamiać się wzajemnie o zmianie osoby pełniącej u danej Strony funkcję 

inspektora ochrony danych. 

4. Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej 

Podwykonawcą) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W 

przypadku ogólnej pisemnej zgody Podmiot przetwarzający informuje Administratora o 

wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców, dając 

tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że na Podwykonawcę nałożone zostaną - na mocy umowy lub 

innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu krajowemu - te same 

obowiązki ochrony danych, jakie na Podmiot przetwarzający nakłada niniejsza umowa, a w 

mailto:iodo@instytutpileckiego.pl
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szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom 

rozporządzenia. 

6. Jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 

pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Podwykonawcy 

spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego 

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawnych - całkowita i łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Przetwarzającego wobec 

Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w tym z 

tytułu niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych ograniczona jest wyłącznie do 

udokumentowanej szkody rzeczywistej Administratora (tj. z wyłączeniem w całości utraconych 

korzyści Administratora). Ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim nie odnoszą się do 

ewentualnych roszczeń regresowych Administratora względem Przetwarzającego w sytuacji, gdy 

Przetwarzający okaże się odpowiedzialny/współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, 

której dane dotyczą w wyniku naruszenia Rozporządzenia, ale wyłącznie w zakresie w jakim 

Przetwarzający odpowiada zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych jako podmiot 

przetwarzający dane osobowe Administratora na podstawie niniejszej Umowy. Administrator 

zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które 

mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia przez Administratora roszczeń regresowych, o których 

mowa w zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na 

odpowiedzialność/współodpowiedzialność Przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi 

Przetwarzającemu odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek 

naprawienia ewentualnej szkody przez Przetwarzającego jako podmiot przetwarzający. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, to jest na okres 12 (dwunastu) miesięcy lub do 

wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy Głównej, w zależności od tego co nastąpi 

pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 2 i §9 ust. 2 Umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

2. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zwrocie danych osobowych lub ich kopii, 

o których mowa w §4 ust. 6 Umowy termin obowiązywania niniejszej Umowy zostaje wydłużony 

do dnia upływu terminu wskazanego w §4 ust. 6. 

3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu zgodnie z 

Umową odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy. 

 

§ 9 

 Rozwiązanie Umowy 

1. Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

2. Umowa ulega również rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony dodatkowych 

oświadczeń w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Głównej. 

 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Mając na uwadze, iż niniejsza Umowa zawarta została w związku i w celu realizacji Umowy 

Głównej Przetwarzający potwierdza, iż kalkulacja wynagrodzenia należnego Przetwarzającemu 

na podstawie Umowy Głównej została dokonana przy uwzględnieniu zobowiązań 



Przetwarzającego wynikających z Umowy i zobowiązania określone w niniejszej Umowy zostaną 

wykonane przez Przetwarzającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej. 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w 

związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy. 

3. Jeżeli działanie podjęte w myśl ust. 3 niniejszego paragrafu nie przyniosą rezultatu 

zadowalającego obie Strony, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów 

wynikających z niniejszej Umowy jest sąd powszechny dla siedziby Administratora. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR                        PRZETWARZAJĄCY 


