AG.272.3.2022
Załącznik nr 12c do SWZ

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta

w

dniu

.............………………………………………………………………

pomiędzy
1. ………………………………., reprezentowaną przez:
1. …………………………….................…………………………
2. ……………………………………....................………………
zwana dalej „Przetwarzającym”
a
2. Starostą Opolskim – Henrykiem Lakwą
zwanym dalej „Administratorem”,
łącznie zwani dalej Stronami lub oddzielnie Stroną.
Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku
z Umową główną, na podstawie której Przetwarzający świadczy dla Administratora w zakresie
i na warunkach ustalonych w Umowie głównej usługi, które są związane z przetwarzaniem
Danych Osobowych przez Przetwarzającego.
§1
DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące
znaczenie niżej wymienionych pojęć:
1. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
2. Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji
wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie,
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
Umowa – niniejsza umowa;
Umowa Główna– umowa nr …………………z dnia …….……..;
System – System objęty Usługami wskazanymi w Umowie Głównej;
RODO - 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. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1);
Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie ochrony danych osobowych w
rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO;
IOD – inspektor ochrony danych osobowych.
§2
OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:
1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania
obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy
Głównej.
2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu
art. 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą
i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej
Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
4. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt
8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe
w imieniu Administratora.
§3
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
1. Niniejsza Umowa określa warunki Przetwarzania przez Przetwarzającego w imieniu
Administratora Danych osobowych Administratora określonych poniżej w § 3 ust. 2 w
zakresie Usług wykonywanych na podstawie Umowy głównej, wskazanych w § 3 ust.
3.
2. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie następujących Danych
osobowych:
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1) Rodzaj Danych osobowych objętych Umową: Dane osobowe zgromadzone
w Systemie oraz Dane osobowe osób ze strony Administratora uczestniczących
w realizacji Umowy głównej, w szczególności: dane zwykłe (identyfikacyjne):
a) Nazwisko i imiona,
b) Imiona rodziców,
c) Płeć,
d) Adres zameldowania,
e) Adres do korespondencji,
f) Dane teleadresowe,
g) Numer ewidencyjny PESEL,
h) Numer NIP,
i) Numer REGON
j) Numer Księgi Wieczystej,
k) Rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer,
l) Nazwa użytkownika systemu (loginy).
m) Obywatelstwo,
2) Kategorie osób, których Dane osobowe dotyczą : Użytkownicy Systemu,
Pracownicy Administratora, osoby, których dane osobowe znajdują się
w prowadzonych przez Administratora wymaganych prawem ewidencjach
i rejestrach.

3. Przetwarzający będzie przetwarzał Dane osobowe Administratora w zakresie następujących
Usług wykonywanych na podstawie Umowy głównej, w szczególności: opracowania pn.

„Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Prószków”.

4. Powierzenie Przetwarzania Danych osobowych Administratora następuje w celu wykonania
Umowy głównej.

5. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
§4
CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA
1. Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe Administratora wyłącznie w celu, w
zakresie i na warunkach określonych w Umowie powierzenia.
2. Przetwarzający będzie przetwarzał Dane osobowe Administratora w zakresie
świadczenia Usług wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym.
3. Strony uzgadniają, że Dane osobowe Administratora będą przetwarzane zgodnie z
poleceniami Administratora, które powinny być przesyłane do Przetwarzającego przez
Administratora w formie pisemnej lub mailowej na adres ……………………………….
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4. Przetwarzający poinformuje Administratora, jeżeli polecenie Administratora przekazane
mu zgodnie z § 4 ust. 3, jest, zdaniem Przetwarzającego, niezgodne z RODO lub innymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Przetwarzający oświadcza, że w jego placówce jest wyznaczona osoba pełniąca rolę
Inspektora Danych Osobowych (IOD) w rozumieniu RODO, tj. …………………,
służbowy adres poczty elektronicznej …………………………………… W przypadku
zmiany IOD, Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi o tym Administratora wskazując
opisane powyżej dane pełniącego funkcję IOD.
6. Administrator oświadcza, że w jego placówce jest wyznaczona osoba pełniąca rolę
Inspektora Danych Osobowych (IOD) w rozumieniu RODO, tj. Aneta Gierłach,
służbowy adres poczty elektronicznej iodo@opoczta.pl
7. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad
wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO.
8. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy podczas realizacji Umowy, w zakresie
dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
§5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA
1. Przed rozpoczęciem Przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki
zabezpieczające Dane Osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
przetwarzanych Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
b) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która
ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
Administratora; niniejszym Administrator upoważnia Przetwarzającego do udzielenia
ww. poleceń;
c) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych
przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz
sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się
zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je
oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu Umowy lub
ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do
przetwarzania danych tylko osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych
powierzonych niniejszą umową oraz podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy
Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
3. Przetwarzający nie będzie kopiować, przekazywać, wykorzystywać, ujawniać, powielać
Danych Osobowych uzyskanych od Administratora lub w jakikolwiek sposób
ich rozpowszechniać, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w
celu wykonania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej.
§6
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DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO
1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać w miarę możliwości, Administratorowi w
wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności,
Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz
wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych
Osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający
w szczególności ma obowiązek:
1) natychmiast po stwierdzeniu naruszenia danych osobowych przesłać
Administratorowi na adres e-mail iodo@opoczta.pl powiadomienia o stwierdzeniu
naruszenia danych osobowych wraz z wszelką dokumentacją dotyczącą naruszenia,
tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż do godziny 14:00 tego samego dnia, w którym
stwierdzono naruszenie, przy czym jeżeli stwierdzenie to miało miejsce w dniu
roboczym między godziną 00:00 a 12:00, lub nie później niż do godziny 9:00
następnego dnia roboczego, licząc od dnia, w którym Przetwarzający stwierdził
naruszenie ochrony danych osobowych, jeżeli stwierdzenie to miało miejsce w dniu
roboczym między godziną 12:01 a 23:59 lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu
nadzoru w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia danych osobowych;
2) udzielić Administratorowi w miarę możliwości dodatkowych informacji
dotyczących stwierdzonego przez Administratora lub zgłoszonego przez
Przetwarzającego naruszenia ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym
do ustalenia przez Administratora prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
naruszenia praw lub wolności osób, których Dane osobowe są objęte tym
naruszeniem, oraz w zakresie niezbędnym do dokonania przez Administratora
zgodnie z art. 33 i 34 RODO zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do
organu nadzorczego lub zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych
osób, których dane dotyczą;
3) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych, w którym dokumentowane
są wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia
ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze;
4) udzielić pomocy Administratorowi w przeprowadzeniu wstępnej analizy ryzyka
naruszenia praw i wolności podmiotów danych podania wszystkich informacji
niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art.
34 ust. 3 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie
ochrony danych osobowych;
5) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia
naruszeniu i podjęcia działań naprawczych;
6) dokonanie analizy, czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny skutków
planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
7) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do przeprowadzenia
sporządzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych, o których mowa w art. 35 RODO;
8) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do konsultacji z organem
nadzorczym w zakresie oceny skutków dla ochrony danych, o których mowa w art.
35 ust. 2 oraz art. 36 RODO;
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2. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania
na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych
w rozdziale III RODO.
3. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz
Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO.
4. Przetwarzający zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek
lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący
się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych,
w szczególności w zakresie stosowania RODO.
5. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania
Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach
i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego,
w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
§7
PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA
1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie)
przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego podwykonawcom,
z zastrzeżeniem ust 2.
2. Przed podpowierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający jest
zobowiązany poinformować pisemnie lub emailowo Administratora o zamiarze
podpowierzenia przetwarzania. Przetwarzający przekazuje Administratorowi
informacje na temat podwykonawcy, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie.
Jeśli Administrator nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania informacji wobec
zamiaru podpowierzenia przetwarzania wskazanemu podwykonawcy, Przetwarzający
może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych.
3. Podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest
dopuszczalne tylko na podstawie umowy podpowierzenia. Na podstawie umowy
podpowierzenia podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków
i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego.
4. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy
podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy.
5. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie
danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych
co Przetwarzający.
6. Jeżeli podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie
wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązkach ochrony danych, pełna
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odpowiedzialność wobec Administratora za
podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym.

wypełnienie

obowiązków

tych

§8
KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania
Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez
Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących
powierzonych Danych Osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji
Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową.
Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być
przeprowadzane przez audytorów upoważnionych przez Administratora.
3. Administrator ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym
audycie na 5 dni przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż dwa
tygodnie od jego rozpoczęcia, z wyjątkiem sytuacji, gdy audyt ma być przeprowadzony
w związku z naruszeniem ochrony Danych osobowych z winy Przetwarzającego lub z
winy podwykonawcy Przetwarzającego, wówczas zamiar przeprowadzenia audytu
Administrator powinien zgłosić co najmniej 1 dzień przed jego proponowanym
terminem, wysyłając wiadomość e-mail na adres …………………………….
4. Przetwarzający zapewnia Administratorowi oraz pracownikom upoważnionym
do audytu przez Administratora lub audytorowi zewnętrznemu upoważnionemu
do audytu przez Administratora warunki i środki niezbędne do sprawnego
przeprowadzenia audytu. Osoby prowadzące audyt w imieniu Administratora są
zobowiązane do przestrzegania regulacji ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie
Przetwarzającego lub miejscu w którym będzie odbywać się audyt.
5. Przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora do przekazania mu
wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez
uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.
§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie z jego winy lub z winy podwykonawcy
Przetwarzającego, powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego
z niniejszą umową lub przepisami prawa, przetwarzania Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego
niniejszej umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania
na zasadach na zasadach ogólnych oraz zasadach opisanych w RODO, a w
szczególności art. 82 i 83 RODO.
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§ 10
ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA
1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający
zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejące kopie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od
zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie Głównej.
2. Przetwarzający potwierdzi usunięcie lub zwrot Danych Osobowych oraz ich kopii
pisemnym protokołem podpisanym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu Przetwarzającego.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ……………………….. r.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO.
4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Administratora.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
Przetwarzający

Administrator

______________________

__________________
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