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UMOWA POWIERZENIA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w dniu …………… 2020 r. w Płocku, pomiędzy:   

 

Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42, wpisanym 

do rejestru związków międzygminnych pod poz. 114, reprezentowanym przy zawarciu 

niniejszej Umowy przez :  

Panią Katarzynę Rogucką – Maciejowską Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu 

Płockiego 

zwanym dalej „Administratorem" 

a 

………………………………………………………., PESEL/NIP/REGON: ……………………………………..…, 

reprezentowany przez: 

………..…………………………………………………………………………………………………………………………       

zwanym/ą dalej „Przetwarzającym”,  

zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

W celu wypełnienia wymogu, o którym mowa w 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 (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.5.2016r., str. 1-88), w związku z zawarciem w dniu ………………. r. Umowy o nr ……………… 

(dalej Umowa Główna) w przedmiocie przeprowadzenia warsztatów pn. ,,Tropiciele odpadów” 

z wykonaniem fotograficznej dokumentacji oraz przygotowaniem sprawozdania 

z przeprowadzonych warsztatów, o których mowa w Umowie Głównej,  Strony zawierają 

niniejszą Umowę, na mocy której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie 

danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz w celu, zakresie i na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

 
§ 1 

Oświadczenia stron 

1. Przetwarzający os wiadcza, iz  w celu ochrony powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych zapewni i wdroz y odpowiednie s rodki techniczne i organizacyjne spełniające 

wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1-88) oraz 

włas ciwych przepiso w krajowych. Wskazane wyz ej s rodki będą aktualne w s wietle 

obowiązujących przepiso w i utrzymywane przez cały czas przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Administrator os wiadcza, z e jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO 

i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 2 

Przedmiot i czas trwania przetwarzania 

1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe uczestniko w warsztato w pn. ,,Tropiciele 

odpado w” powierzone na podstawie Umowy Gło wnej. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą do dnia rozwiązania lub wygas nięcia Umowy Gło wnej, 

z zastrzez eniem, iz  przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez 

Przetwarzającego będzie uprawnione do dnia, w kto rym moz liwe będzie prawidłowe 

i ostateczne zakon czenie s wiadczenia usług, o kto rych mowa w Umowie Gło wnej. 

W przypadku wątpliwos ci za zakon czenie przetwarzania uznaje się ro wniez  trwałe 

i skuteczne zniszczenie dokumentacji przekazanej Przetwarzającemu przez Administratora. 

 

§ 3 

Charakter i cel przetwarzania 

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego odbywa się poprzez programy, 

aplikacje lub systemy będące w dyspozycji Przetwarzającego oraz w formie papierowej. 

Przetwarzający zapewni  stopien  bezpieczen stwa przetwarzania powierzonych danych 

osobowych przekazywanych przez Administratora, spełniający przepisy prawa krajowego 

lub Unii Europejskiej, adekwatne do ryzyk wiąz ących się z ich przetwarzaniem w formie 

elektronicznej i papierowej. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego odbywa się wyłącznie w celu 

s wiadczenia usług o kto rych mowa w Umowie Gło wnej, polegających na przeprowadzeniu 

warsztato w pn. ,,Tropiciele Odpado w”. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego ma charakter nieodpłatny. 

 

§ 4 

Kategorie danych osobowych 

Przetwarzane dane obejmują wszelkie dane osobowe powierzone Przetwarzającemu 

przez Administratora, a w szczego lnos ci: imię, nazwisko uczestniko w warsztato w, wiek, 
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placo wka oraz klasa, do kto rej uczęszcza uczestnik.  

 

§ 5 

Kategorie osób, których dane dotyczą 

Przetwarzane dane osobowe dotyczą uczestniko w warsztato w pn. ,,Tropiciele odpado w”. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki 

1. Strony zobowiązane są do dochowania nalez ytej starannos ci przy realizacji niniejszej 

Umowy. Za naruszenie warunko w niniejszej Umowy przez pracowniko w, zleceniobiorco w, 

wspo łpracowniko w, podwykonawco w lub inne podmioty wspo łpracujące 

z Przetwarzającym, Przetwarzający odpowiada jak za działanie lub zaniechanie własne. 

2. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora, chyba z e obowiązek przetwarzania wynika z przepiso w prawa. 

Udokumentowane polecenie Administratora stanowią w szczego lnos ci: przekazanie lub 

przesłanie dokumento w, w tym danych osobowych - drogą elektroniczną, telefonicznie, 

pocztą, kurierem, za pos rednictwem pracownika Administratora lub poprzez wprowadzenie 

danych osobowych lub dokumento w do programo w, aplikacji lub systemo w będących 

w dyspozycji Przetwarzającego. 

3. Przetwarzający podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia, by kaz da osoba fizyczna 

działająca z jego upowaz nienia, kto ra ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała 

je wyłącznie na udokumentowane polecenie Przetwarzającego na podstawie imiennego, 

pisemnego upowaz nienia. Przetwarzający zapewni, aby osoby upowaz nione 

do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy 

powierzonych danych oraz zostały przeszkolone z zakresu przepiso w o ochronie danych 

osobowych. 

4. Przetwarzający os wiadcza, iz  dokonał oceny stopnia bezpieczen stwa przetwarzania 

powierzonych danych osobowych, w tym ryzyka wiąz ącego się z ich przetwarzaniem, 

w szczego lnos ci wynikającego z przypadkowego lub niezgodnego 

z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub 

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposo b przetwarzanych i stwierdza, z e stopien  bezpieczen stwa na dzien  zawarcia 

niniejszej Umowy, jak i w czasie jej obowiązywania zapewnia bezpieczen stwo przekazanych 

danych osobowych. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej Umowy podejmowac  

i rozwijac  s rodki techniczne i organizacyjne zapewniające stopien  bezpieczen stwa 
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przetwarzania powierzonych danych osobowych spełniający przepisy prawa krajowego lub 

Unii Europejskiej adekwatne do potencjalnych zagroz en  oraz ryzyk naruszenia praw 

i wolnos ci oso b, kto rych dane dotyczą m.in. poprzez: 

a) pseudonimizację danych osobowych, 

b) szyfrowanie danych osobowych, 

c) zapewnienie zdolnos ci do ciągłego zapewnienia poufnos ci, integralnos ci, dostępnos ci 

i odpornos ci systemo w i usług przetwarzania, 

d) zapewnienie zdolnos ci do szybkiego przywro cenia dostępnos ci danych osobowych 

i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, 

e) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skutecznos ci s rodko w technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnic  bezpieczen stwo przetwarzania. 

6. Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora o: 

a) wszelkich czynnos ciach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych przez organy pan stwowe, 

w szczego lnos ci o terminie i zakresie kontroli oraz wydanych decyzjach 

administracyjnych; 

b) o złoz onych przez uczestniko w warsztato w skargach i wnioskach związanych z ochroną 

ich danych osobowych; 

c) o kaz dym przypadku wystąpienia incydentu bezpieczen stwa związanym 

z przetwarzanymi danymi osobowymi; 

d) wszelkich czynnos ciach i postępowaniach prowadzonych w zakresie przetwarzanych 

danych osobowych przez organy pan stwowe, w szczego lnos ci o wydanych decyzjach 

administracyjnych; 

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający zobowiązuje się, w miarę 

moz liwos ci oraz poprzez odpowiednie s rodki techniczne i organizacyjne, pomo c 

Administratorowi wywiązac  się z obowiązku odpowiadania na z ądania osoby, kto rej dane 

dotyczą w zakresie wykonywania jej praw okres lonych w rozdziale III ogo lnego 

rozporządzania o ochronie danych lub przepisach krajowych. 

8. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Przetwarzający 

zobowiązuje się pomo c Administratorowi wywiązac  się z obowiązko w okres lonych 

w art. 32-36 ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Przetwarzający zobowiązuje się stosowac  do tres ci art. 30 RODO tj. realizowac  obowiązek 

rejestrowania czynnos ci przetwarzania, gdy będzie on miał zastosowanie 

do przetwarzającego. 

 

§ 7 
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Dalsze powierzenie przetwarzania danych 

1. Administrator upowaz nia Przetwarzającego, z zastrzez eniem kolejnych ustępo w, 

do dalszego powierzenia danych osobowych podmiotom wspo łpracującym 

(podpowierzenia), kto re nie mają siedziby lub nie będą przetwarzały danych osobowych 

w pan stwie trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niezbędnych usług utrzymaniowych, 

serwisowych, kontrolnych i wsparcia technicznego systemu informatycznego lub 

infrastruktury informatycznej Przetwarzającego, w tym usług związanych z modernizacją 

i rozbudową infrastruktury informatycznej Przetwarzającego.  

2. Podpowierzenie moz e zostac  zawarte wyłącznie w formie pisemnej umowy.  

3. W przypadku wystąpienia koniecznos ci podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek: 

a) Powiadomic  Administratora, nie po z niej niz  w terminie 7 dni, o kaz dym takim 

przypadku wraz ze wskazaniem nazwy, adresu oraz Regon podmiotu, kto remu 

podpowierza dane, zakresu danych oraz celu podpowierzenia;  

b) Zapewnic  w umowach na s wiadczenie usług z podmiotami wspo łpracującymi oraz 

umowach podpowierzenia zgodnos c  z obowiązującymi przepisami prawa krajowego 

w zakresie przetwarzania danych osobowych, RODO lub innych przepiso w Unii 

Europejskiej i zapewnienia ich ochrony na poziomie nie niz szym niz  wynikający z tych 

przepiso w, w szczego lnos ci okres lac  cel i zakres podpowierzenia. Powierzając 

do przetwarzania dane osobowe podmiotom wspo łpracującym Przetwarzający 

zobowiąz e, w umowach o kto rych mowa powyz ej, te podmioty do zastosowania 

odpowiednich s rodko w technicznych i organizacyjnych oraz zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji oraz danych osobowych uzyskanych w związku 

z podpowierzeniem w czasie jego obowiązywania, a takz e po jego ustaniu lub 

wygas nięciu.   

4. Administrator ma prawo wyraz enia sprzeciwu odnos nie podpowierzenia danych 

osobowych podmiotowi wspo łpracującemu. W takiej sytuacji Przetwarzający powstrzyma 

się od podpowierzenia, a w przypadku jego dokonania jest zobowiązany 

do wyegzekwowania zabezpieczenia, a następnie zwrotu lub usunięcia przez podmiot 

wspo łpracujący wszystkich danych osobowych Powierzającego, w tym ich kopii, z zasobo w 

infrastruktury informatycznej lub systemu informatycznego podmiotu.  

5. Usunięcie bądz  zwrot danych osobowych, o kto rych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

odbywac  się będzie zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Postępowanie po zakończeniu świadczenia usług 

1. Po zakon czeniu s wiadczenia usług, o kto rych mowa w niniejszej Umowie, Przetwarzający 
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bez zbędnej zwłoki i w zalez nos ci od decyzji Administratora usunie, zniszczy lub zwro ci 

Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz ich kopie, chyba z e przepisy prawa 

krajowego lub Unii Europejskiej nakazują przechowywanie danych osobowych. W takim 

przypadku dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 

prawa krajowego lub Unii Europejskiej. 

2. W przypadku decyzji Administratora o zwróceniu wszelkich danych osobowych oraz 

ich kopii przez Przetwarzającego, Przetwarzający  nieodpłatnie w terminie 10 dni 

roboczych po zakończeniu Umowy zobowiązany jest przekazać Administratorowi 

protokołem zdawczo - odbiorczym, w wersji elektronicznej dane przechowywane 

i przetwarzane w bazie danych Przetwarzającego.   

3. Sposób przekazania danych powinien zapewnić zachowanie zasady integralności 

i poufności oraz rozliczalności zgodnie z RODO oraz przepisami prawa krajowego. 

4. Usunięcie lub/i zniszczenie danych osobowych nastąpi nieodpłatnie. 

5. Przez usunięcie i/lub zniszczenie danych Administrator rozumie trwałe i nieodwracalne 

usunięcie i/ lub zniszczenie powierzonych danych, w taki sposo b aby uniemoz liwic  

ich odtworzenie.   

 

§ 9 

Audyty stanu zgodności 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo 

audytu/inspekcji, czy s rodki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu 

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Przetwarzający umoz liwi audytorowi upowaz nionemu przez Administratora 

przeprowadzenie audyto w w jego siedzibie lub biurze, w tym inspekcji w zakresie 

odnoszącym się do realizacji obowiązko w okres lonych w niniejszej Umowie. Administrator 

poinformuje Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia audytu/inspekcji 

z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni oraz umoz liwi mu udział w czynnos ciach 

kontrolnych. 

3. Przetwarzający udostępni Administratorowi bez zbędnej zwłoki wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązko w okres lonych w niniejszej Umowie. 

Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora pisemnie i/lub elektronicznie, 

jez eli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowic  będzie naruszenie przepiso w prawa 

krajowego, ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepiso w Unii 

Europejskiej. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybien  stwierdzonych podczas 

audytu/inspekcji w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuz szym 
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niz  7 dni. 

5. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązko w okres lonych w art. 28 Rozporządzenia. 

 

§ 10 

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych 

1. W razie naruszenia przepiso w prawa krajowego i Unii Europejskiej z przyczyn lez ących 

po stronie Przetwarzającego, w następstwie kto rego Powierzający, jako Administrator 

Danych (w tym danych osobowych), zostanie obciąz ony grzywną lub zobowiązany do ypłaty 

odszkodowania, Przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu Administratorowi poniesionych 

z tego tytułu strat. 

2. O ile naruszone zostaną prawa oso b trzecich z winy Przetwarzającego, a osoba kto rej dobra 

zostały naruszone zwro ci się do Administratora lub Przetwarzającego o zados c uczynienie, 

Przetwarzający zobowiązany jest przejąc  wszelkie formalnos ci związane z z ądaniami 

tej osoby i całkowicie uwolnic  Administratora od jakichkolwiek działan  i odpowiedzialnos ci  

z tego tytułu. 

3. W przypadkach, naruszenia przepiso w prawa krajowego i Unii Europejskiej z przyczyn 

lez ących po stronie Przetwarzającego, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy 

Gło wnej bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy lez ącej po stronie Wykonawcy, 

na zasadach okres lonych w Umowie Gło wnej.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w z ycie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje do momentu 

usunięcia, zniszczenia lub zwro cenia Administratorowi wszelkich danych osobowych oraz 

ich kopii zgodnie z zapisami §8 niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem niewaz nos ci. 

3. Sądem włas ciwym dla rozstrzygania sporo w powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy jest Sąd włas ciwy dla siedziby Powierzającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 4.5.2016 r., str 1-88) oraz włas ciwe przepisy krajowe o ochronie danych osobowych. 
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5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Administratora, jeden dla Przetwarzającego. 

6. Umowa wchodzi w z ycie w dniu, w kto rym podpiszą ją obydwie Strony umowy.  

7. Integralną częs cią umowy są; 

a) Załącznik Nr 1 Protoko ł usunięcia danych osobowych.  

b) Załącznik Nr 2 Protoko ł zwrotu powierzonych danych. 

 

 
 

  Administrator      Przetwarzający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


