
WZÓR 

Umowa 

Powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Zawarta w ………………………………………. w dniu …………………………………………….. pomiędzy: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Reprezentowanym przez  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Zwanym dalej Administratorem 
oraz  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym  
Łącznie zwanymi dalej Stronami 
 
Zważywszy, że: 

1)     Administrator wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Podmiotowi 
Przetwarzającemu na zasadach określonych w Umowie; 
2)    Podmiot przetwarzający potwierdza, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie                                 
na zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z Umową główną; 
3)   Umowa jest związana z Umową główną zawartą pomiędzy Stronami. 
 

Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

 

1) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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. L 119  

z 4.5.2016, s. 1-88); 

2) danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe definiowane w Art. 4. pkt  1 

RODO w szczególności te, o których mowa w § 4 Umowy, powierzane do przetwarzania na 

warunkach określonych w Umowie; 

3) przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie danych 

osobowych definiowane w Art. 4 pkt 2 RODO w szczególności operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 



zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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; 

4) naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzącego 

do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; 

5) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych; 

6) Umowie głównej – należy przez to rozumieć umowę z dnia ______________________                           

nr ____________________ zawartą przez Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych 

Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy a Podmiotem przetwarzającym; 

7) Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.); 

8) Ustawie wdrażającej RODO – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2019 r.  

o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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). 

§ 2 

Przedmiot i czas trwania przetwarzania 

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

Podmiotowi przetwarzającemu w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Umowie 

głównej w związku z Umową główną. 

2. Administrator powierza w celu przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe 

na okres obowiązywania Umowy głównej. 

3. Wynagrodzenie za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych                         

jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie głównej. 

§ 3 

Charakter i cel przetwarzania 

1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu  

w celu należytego wykonania przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających  

z Umowy głównej w zakresie badań grupy młodzieży w wieku 14 – 18 lat, zrekrutowanej  

w roku szkolnym 2022/2023 do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 

Pracy w Oleśnicy, tj.: 

a) przeprowadzenia badań diagnostycznych uczestników OHP, 

b) sformułowania na piśmie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestników CKiW OHP  

w Oleśnicy,  

c) określenie na piśmie kierunków działań terapeutycznych o charakterze psychologiczno-

pedagogicznym uczestników CKiW OHP w Oleśnicy, 

d) opracowania bazy odpowiedzi, przeprowadzenie analiz uzyskanych informacji pozyskanych  

w trakcie prowadzonych badań, 



e) przekazania baz uzyskanych danych dla wszystkich badań (w tym przekazanie baz uzyskanych 

danych źródłowych) Administratorowi sprawującemu opiekę nad badanym uczestnikiem. 

f) Sporządzenia ogólnego raportu z wykonanego badania oraz sformułowanie ogólnych 

wniosków dotyczących uzyskanych wyników. 

2. Strony zobowiązują się nie przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z celem 

opisanym w niniejszym paragrafie. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z postanowieniami Umowy, Umowy głównej, RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, 

Ustawą wdrażającą RODO, oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz osoby przez niego 

upoważnione odbywa się w imieniu Administratora i na jego udokumentowanie polecenie. 

§ 4 

Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą 

1. Przetwarzanie danych osobowych, objętych Umową dotyczy danych obejmujących dane 

osobowe uczestników CKiW OHP w Oleśnicy: imię i nazwisko, _____________________ , 

sytuacji edukacyjnej, sytuacji rodzinnej, opiekuńczo-wychowawczej, sytuacji mieszkaniowej, 

sytuacji materialnej, sytuacji zdrowotnej, aktywności społecznej, systemu wsparcia 

społecznego (proszę dopisać jakie dane osobowe). 

2. Strony oświadczają, że dane osobowe przetwarzane na podstawie Umowy są adekwatne oraz 

związane z uzgodnionymi celami wskazanymi w paragrafie poprzedzającym. 

§ 5 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnia niezbędne warunki wynikające z art. 28-32 

RODO dotyczące Podmiotu przetwarzającego. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do, przy przetwarzanych danych osobowych, w tym 

uwzględniając szczególne kategorie danych jak stan zdrowia oraz fakt przetwarzania danych 

osób niepełnoletnich do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środkówa. 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć niezbędnej i należytej staranności                            

przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania stosownych imiennych upoważnień                     

do przetwarzania danych osobowych wszystkim stronom, które będą przetwarzały powierzone 

dane w tym dotyczące osób niepełnosprawnych szczególnej kategorii jak stan zdrowia w celu 

realizacji Umowy głównej, o której mowa w § 1 Umowy – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 4 są ważne do dnia odwołania następującego 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy lub ustania stosunku 

prawnego łączącego Przedmiot przetwarzający z osobą, o której mowa w ust.4, nie dłużej 

jednak niż do końca obowiązywania Umowy głównej. 

6. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z wykonywaniem Umowy głównej. 



7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 dni                 

od daty zawarcia niniejszej Umowy, a w toku jej trwania od daty nadania imiennego 

upoważnienia przekazania Administratorowi, na adres jego siedziby kopii potwierdzonych                  

zazgodność  

z oryginałem wystawionych imiennych upoważnień, o których mowa w ust. 4. 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie                      

do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy lub Umowy głównej  

i posiadających odpowiednie upoważnienie. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

10. Podmiot przetwarzający udostępnia na rządnie Administratora lub podmiotu przez niego 

upoważnionego, prowadzony przez siebie rejestr kategorii czynności przetwarzania danych,  

z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Podmiotu 

przetwarzającego. 

11. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym przed 

przystąpieniem do przetwarzania danych odpowiednie przeszkolenie z zakresu danych 

osobowych, co będzie miało odzwierciedlenie w oświadczeniach złożonych przez te osoby,  

a przechowywanym przez Podmiot przetwarzający. 

12. Podmiot przetwarzający, w tym osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,  

o których mowa w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, (o której mowa  

w art. 28 ust. 3 lit. b) przetwarzanych danych oraz informacji o stosowanych sposobach                      

ich zabezpieczenia, przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy głównej, zarówno w trakcie trwania stosunku 

prawnego  Podmiotem przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

13. Podmiot przetwarzający po zakończeniu realizacji Umowy głównej jak również po zakończeniu 

świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem trwale usuwa dane osobowe oraz trwale 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

14. Podmiot przetwarzający udzieli pomocy Administratorowi w zakresie: 

a) Realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, 

b) Zapewnienia realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

15. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o: 

a) Wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych                       

lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 17, 

b) Wszelkich czynności z własnym udziałem w sprawach dotyczących danych osobowych 

prowadzonych, w szczególności przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją 

lub przed sądem oraz innymi uprawnionymi organami, 

16. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego 

żądanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie,  

a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji, o każdym przypadku naruszenia 

przez niego i osoby przez niego upoważnione obowiązków dotyczących bezpieczeństwa 

przetwarzania powierzonych Umową danych osobowych. 



17. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin                               

po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administratorowi każde naruszenie ochrony danych 

osobowych. 

18. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust 3 RODO zawierać informacje 

umożliwiające Podmiotowi przetwarzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim 

ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o której mowa w art. 

33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym czasie, Podmiot przetwarzający może jej udzielać 

sukcesywnie bez zbędnej zwłoki w ścisłej i bieżącej współpracy z Administratorem. 

19. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować  

w ocenie Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

Podmiot przetwarzający zgodnie z zaleceniami Administratora bez zbędnej zwłoki zawiadomi 

osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Administrator                                    

o to wystąpi. 

20. Podmiot przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką 

niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie 

wymagania polegającego na właściwym powiadomieniu organu nadzorczego. 

§ 6 

Bezpieczeństwo danych 

1. Podmiot przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że: 

a) Dokonał oceny przydatności pseudominizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim 

zakresie w jakim są niezbędne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych 

odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób,                                          

przy ich przetwarzaniu, 

b) Posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności  

i odporności swoich systemów i usług przetwarzania, 

c) Posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu               

do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, 

d) Regularnie testuje, mierzy, ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych  

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

2. Podmiot przetwarzający przedstawił przed podpisaniem Umowy Administratorowi – 

dokumenty i informacje potwierdzające, że Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające 

gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla bezpiecznego 

i zgodnego z prawem przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

 

& 7 

Prawo kontroli 

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi i podmiotom przez niego upoważnionym, 

w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonania kontroli                   

lub Audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, Ustawą                         

o ochronie danych osobowych, Ustawą wdrażającą RODO, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie  

o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

2. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot 

przetwarzający obowiązków wynikających z RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, 



Ustaw wdrażającej RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 

ochrony danych osobowych, z Umowy lub Umowy głównej: Przetwarzający dane osobowe 

umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie 

niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 1.  W tym przypadku 5 dniowy 

termin o zawiadomieniu nie ma zastosowania. 

3. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi i podmiotom przez niego upoważnionym, 

dokonywanie sprawdzenia w formie ankietowej zgodności przetwarzania powierzonych 

danych osobowych z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą wdrażającą RODO, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz 

z przedmiotową Umową. Sprawdzenie ankietowe może zostać przeprowadzone przez podmiot 

wskazany przez Administratora jak również drogą korespondencyjną. Wypełnienie przesłanej 

ankiety drogą korespondencyjną (elektroniczną) powinno nastąpić w ciągu dwóch dni od daty 

otrzymania ankiety i niezwłocznie odesłana na adres Administratora drogą elektroniczną                   

lub listem poleconym-priorytetem za potwierdzeniem odbioru. 

4. Kontrolerzy Administratora i podmiotów przez niego upoważnionych, mają w szczególności 

prawo: 

a) Wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego 

upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych                        

do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 

powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności 

kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, Ustawą  

o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Umową. 

b) Żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień przez osoby upoważniane                                    

do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego                     

oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stany faktycznego. 

c) Wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek  

z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii. 

d) Przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego 

do przetwarzania danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego wdrożenia zaleceń dotyczących 

poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 

sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Administratora                          

lub przez podmioty przez niego upoważnione, albo przez inne instytucje upoważnione do 

kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w terminie przez nie wyznaczonym. 

6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne                         

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

§ 8 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom wówczas, gdy podwykonawca spełnia niezbędne warunki 

wynikające z art. 32 RODO dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 

jedynie w celu wykonania Umowy głównej po uzyskaniu uprzedniej , pod rygorem nieważności, 

pisemnej zgody Administratora. 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcy wymaga uprzedniego 

pisemnego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. 



Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić sprzeciw względem powierzenia danych 

konkretnemu podwykonawcy. W razie zgłoszenia sprzeciwu Podmiot przetwarzający                          

nie ma prawa powierzyć danych podwykonawcy objętemu sprzeciwem.  Wątpliwości                           

co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Podmiot 

przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości 

przetwarzania. 

3. Przekazania powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo tego nie zabrania udzielenia takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 

zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie, o czym informuje 

podwykonawcę, na piśmie. Potwierdzenie przez Podwykonawcę spełnienia powyższych 

gwarancji i obowiązków powinno mieś formę pisemnego oświadczenia złożonego 

Administratorowi. 

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora                                         

za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązek ochrony danych. 

§ 9 

Odpowiedzialność Podmioty przetwarzającego 

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 i z tego tytułu ponosi 

odpowiedzialność karną oraz cywilną. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 godzin     

od powzięcia informacji, skutecznego powiadomienia Administratora 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 u Podmiotu 

przetwarzającego tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez pracownika 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Administratora. 

§ 10 

Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony, do daty zakończenia realizacji 

Umowy głównej. 

§ 11 

Rozwiązanie umowy 

1. Rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy. 



2. W przypadku ujawnienia się okoliczności stanowiących o naruszeniu przez Stronę postanowień 

Umowy lub przepisów prawa, Strona ta zobowiązana jest do usunięcia naruszenia w terminie 

uzgodnionym z drugą Stroną, a w barku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez 

drugą Stronę. 

3. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot 

przetwarzający: 

a) Pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

b) Przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub Umową główną, 

c) Powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora. 

§ 12 

Osoby do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy przez Strony 

1. Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu w sprawach związanych  

z wykonywaniem Umowy. 

2. 2. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące: 

a) Ze strony Administratora - ………………………………………………………………………………… 

b) Ze strony Podmiotu przetwarzającego ……………………………………………………………… 

3. Każda ze Stron informuje pisemnie drugą Stronę o zmianie osoby do kontaktu w sprawach 

związanych z wykonywaniem Umowy. Taka zmiana nie jest uważana za zmianę Umowy. 

§ 13 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy  w trakcie trwania umowy 

jak i po jej zakończeniu, wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów otrzymanych 

od Administratora 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 wykorzystane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy oraz Umowy 

Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy RODO oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Jeśli którekolwiek postanowienie Umowy lub jego część jest lub stanie się nieważne, niezgodne 

z prawem lub niewykonalne, winno ono zostać zmodyfikowane w najmniejszym możliwym 

zakresie w celu przywrócenia jego ważności, zgodności z prawem i wykonalności. Jeżeli taka 

modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część winno zostać uznane 



za usunięte. Wszelkie modyfikacje lub usunięcia postanowień lub ich części zgodne  

z niniejszym punktem nie wpłyną na ważność Umowy. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik nr 2 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ADMINISTRATOR      PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

UPOWAŻNIENIE Nr ………………………………………………….. 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Z dniem …………………………………………………………. r., na podstawie art. 29 w związku z 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam 

……………………………………………………………………… do przetwarzania danych osobowych uczestników CKiW 

OHP w Oleśnicy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego 

Pana/Panią*…………………………………………….…………………………………………………………………. . 

 

……………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej  

do wydawania i odwoływania upoważnień, 

 

Upoważnienie otrzymałem/am 

 

……………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, podpis 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym ………………………………………………………… 

w opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych 

osobowych określonych w tych dokumentach. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 

zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z ……………………………………………………………. 

 



………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

• Niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 2 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ……………………………………. 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Z dniem  …………………………………………………………………. r., na podstawie art. 29 w związku z 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* 

…………………………………………………………………… do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu 

………………………………………………. .  

 

 

………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej 

Do wydawania i odwoływania upoważnień 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

Odwołanie upoważnienia otrzymałem/am 

 

………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, podpis 

*niepotrzebne skreślić 


