UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DO UMOWY NR…………..

zawarta w dniu ………………. pomiędzy:
………………………. z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. ………….., wpisaną do rejestru
stowarzyszeń/przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowe Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej
S.A. z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000225451, posiadającą nr NIP 6282088858 oraz numer REGON
356905372, wysokość kapitału zakładowego- 3 066 000,00 zł, reprezentowaną przez: Prezesa
Zarządu – Annę Włoszek
zwaną
w
dalszej
części
umowy
„Zamawiającym”,
a firmą ………………………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
zważywszy, że Zamawiający na mocy umowy o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja
kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT
na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś
Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie
małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, nr projektu:
RPMP.03.03.01-12-0063/20 oraz, że na potrzeby Projektu Strony zawarły w dniu
…………………….r. umowę nr …………………………. na wykonanie usługi organizacji
wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do
Hiszpanii na Targi TECMA w Madrycie w terminie 14-16 czerwca 2022 r., Strony postanawiają
zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:
1. Projekt – Projekt „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie
małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST
w pozyskiwaniu inwestorów”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1
Promocja gospodarcza Małopolski;

Projekt „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach
międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie
3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Nr projektu: RPMP.03.03.01-12-0063/20

2. 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. 119 z 04.05.2016.
z późn. zm.);
3. IP – Instytucja Pośrednicząca - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska
11, 31-358 Kraków - podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części priorytetów
programu operacyjnego oraz za bezpośrednie kontakty z Beneficjentem, na podstawie
odpowiedniego porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej
zadań.
4. IZ – Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję
Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020.
5. Dane osobowe – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, dotyczące Uczestników
Projektu biorących udział w wyjeździe studyjnym dla przedstawicieli małopolskich
Jednostek Samorządu Terytorialnego do Hiszpanii na Targi TECMA w Madrycie w terminie
14-16 czerwca 2022 r., organizowanego przez Wykonawcę na podstawie umowy
nr…………….. z dnia ……………………..;
6. Administrator danych Osobowych – Zarząd Województwa Małopolskiego. Administratorem
danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie;
7. Przetwarzanie danych –przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO, tj. oznacza
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; w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy;
8. Dokument - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane
osobowe.
§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego - na
podstawie załącznika nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-120063/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz w związku z zawartą
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą umową nr ……………………… na organizację
wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego
do Hiszpanii na Targi TECMA w Madrycie w terminie 14-16 czerwca 2022 r., w ramach
realizacji Projektu - przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu biorących
udział w ww. wyjeździe studyjnym, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, w zakresie
i na warunkach opisanych w niniejszej Umowie.

2. Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone na podstawie zgody Uczestnika
projektu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przechowuje Zamawiający.
§3
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy następuje wyłącznie w celu
wykonania umowy zawartej z Zamawiającym w ramach realizacji Projektu.
2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zakres danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, który jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe
zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz w celu w niej określonym.
5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do
przestrzega zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz RODO.
6. Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, zapewni środki
techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych,
spełniające wymagania, o których mowa w art. 32 RODO. Wykonawca będzie
w szczególności:
a. prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa,
b. przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek
lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób
nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę
dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem
z naruszeniem RODO,
c. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - do
przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby
współpracujące lub pracujące dla Podmiotowi przyjmującemu na staż, posiadające
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Organizator stażu
umocowuje Podmiot przyjmujący na staż do wydawania oraz odwoływania upoważnień
do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej
Umowy. Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z
chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika lub zakończenia stosunku
prawnego łączącego Podmiot przyjmujący na staż ze współpracownikiem,
d. wykonać wobec osób, których dane dotyczą wykonać obowiązki informacyjne
wynikające z art. 13 i 14 RODO.
7. Wykonawca zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do
przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
a. pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy oraz zawartej przez strony Umowy nr
…………………….. na zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli
małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do Hiszpanii na Targi TECMA w
Madrycie w terminie 14-16 czerwca 2022 r.;

b. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny
do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
c. nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej umowy
oraz Umowy nr …………………….. na zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla
przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do Hiszpanii na
Targi TECMA w Madrycie w terminie 14-16 czerwca 2022 r.;
d. zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach
ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z podmiotem przyjmującym na
staż;
e. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem
z naruszeniem
RODO,
nieautoryzowaną
zmianą,
utratą,
uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
8. Wykonawca będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
9. Wykonawca będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych
osobowych oraz ich zabezpieczenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania, o których mowa w art. 30 RODO.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wobec osób trzecich, Zamawiającego oraz IZ/IP, za
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, innych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszymi
zasadami.
12. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy oraz umowy nr ……………………… na
zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek
Samorządu Terytorialnego do Hiszpanii na Targi TECMA w Madrycie w terminie 14-16
czerwca 2022 r.; lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności
objętych niniejszą umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych
sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej
umowy.
b. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób
nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
c. niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy oraz umowy nr
……………… o zorganizowanie stażu danych osobowych dla celów innych niż
określone w niniejszej umowie;
d. usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały
i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników
informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone
do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy

oraz umowy nr ………….. na zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli
małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do Hiszpanii na Targi TECMA w
Madrycie w terminie 14-16 marca 2022 r., a także na każde wezwanie Zamawiającego
lub IZ/IP, Wykonawca zobowiązuje się usunąć/zniszczyć wskazaną część danych w
terminie 5 dni od dnia wezwania oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą
dokonanie ww. usunięcia/zniszczenia;
e. niezwłocznego
przekazania
Zamawiającemu
pisemnego
oświadczenia,
w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których
przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową, po zrealizowaniu postanowień
lit. d.

1.

2.

3.

4.

5.

§4
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, IZ/IP, administratorowi danych lub podmiotowi
przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności z RODO, innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych
oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku
z realizacją projektu w miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o
zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi
kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli lub audytu.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego lub IZ/IP wiadomości o rażącym naruszeniu
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z RODO, innych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z niniejszymi
zasadami, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub IZ/IP, lub podmiotowi przez nią
upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych dokonanie niezapowiedzianej
kontroli lub audytu w celu, o którym mowa w ust. 1.
Zamawiający lub IZ/IP lub podmiot przez nią upoważniony, lub administrator danych
osobowych mają w szczególności prawo:
a. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych
do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych
czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych
z RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego
ochrony danych osobowych oraz niniejszą umową;
b. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do
ustalenia stanu faktycznego;
c. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii.
Uprawnienia kontrolerów Zamawiającego lub IZ/IP, lub podmiotu przez nią upoważnionego
lub administratora danych osobowych nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających
z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy
jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,

sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Zamawiającego lub
IZ/IP, lub przez podmiot przez nią upoważniony lub administratora danych osobowych.
6. Uprawnienia o których mowa powyżej przysługują wyłącznie w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy określonym w § 7 ust. 1 Umowy.
§5
1. Wykonawca informuje Zamawiającego:
1) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia,
o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz
elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO, zawierać informacje umożliwiające
Zamawiającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust 3 RODO
nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez
zbędnej zwłoki.
2) o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami
państwowymi, policją lub przed sądem.
2. Wykonawca pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 –
36 RODO.
3. Wykonawca pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III
RODO.
§6
1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
RODO oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Wykonawcy, Wykonawca
ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego.
3. W przypadku innym niż określonym w ust. 2, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność
wyłącznie na zasadzie winy.
4. Strony postanawiają, że Zamawiający nie jest odpowiedzialny wobec osób, których dane
zostały powierzone, za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku przetwarzania przez
Wykonawcę powierzonych danych, niezgodnie z niniejsza Umową. W przypadku
wystąpienia przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z
roszczeniami do Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od
odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty oraz zaspokoić roszczenia tych
osób, w sposób przewidziany w przepisach prawa.
5. W
celu
uniknięcia
wątpliwości,
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza
powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
6. W przypadku nałożenia na Zamawiającego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych kary administracyjne za niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą

równowartość nałożonej kary.
1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.
5.

§7
Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy nr ……………… na
zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek
Samorządu Terytorialnego do Hiszpanii na Targi TECMA w Madrycie w terminie 14-16
czerwca 2022 r.;
Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca, z
zastrzeżeniem ust. 3.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia,
w przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych
osobowych określonych w niniejszej Umowie.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli w wyniku
kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostanie wykazane, że Wykonawca,
nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w RODO, niniejszej umowie a także
innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
W przypadku rozwiązania Umowy jak również po upływie okresu jej obowiązywania
określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
powierzonych do przetwarzania danych osobowych na płycie CD/DVD, zabezpieczonej
hasłem oraz do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku
lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone
do przetwarzania dane osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić powierzone do
przetwarzania dane osobowe w terminie 7 dni od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. Zwrot
zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony.
§8
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy
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. U. UE. L. 119 z 04.05.2016. z późn. zm.) oraz
wszelkie inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

………………………………………

……………………………….
Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie następujących zbiorów danych osobowych,
zawierających wymienione w nich dane osobowe:
Dane Uczestników Indywidualnych.
W tym zbiorze zawarte są dane w następującym zakresie:
1. ………………….
2. ………………....
3. ………………….

………………………………………
…………………………………..
Zamawiający

……….
Wykonawca

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

UPOWAŻNIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28
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), upoważniam Pana/Panią*
_____________________________________
do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych _____________________________________
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z _______________
_____________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień.
Upoważnienie otrzymałem
____________________
miejscowość, data, podpis
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami obowiązującymi dotyczącymi ochrony
danych
osobowych,
w tym
z RODO,
a
także
z
obowiązującymi
w __________________________ opisem technicznych i organizacyjnych środków
zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania 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 ustania stosunku prawnego łączącego mnie z _________________________
____________________
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem ________________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28
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),
odwołuję
upoważnienie
Pana/Pani*
_____________________________________
nr
_____________________
do przetwarzania
danych
osobowych
wydane
w dniu________________________

_______________________________
Czytelny podpis osoby, upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

___________________________
miejscowość, data, podpis

