Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy: OPS.252.2.2017
Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA Nr ………………………
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ………………………….. w Dąbrowie pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
zwanym dalej „Powierzający”
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej “Przyjmującym”.
§1

Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Powierzającego, Przyjmującemu
przetwarzanie danych osobowych osób w związku z wykonywaniem przez
Przyjmującego na rzecz Powierzającego zamówienia pn. Realizacja superwizji
pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej
w Gminie Dąbrowa” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przyjmującemu obejmuje:
imię i nazwisko, ……………………….pracowników socjalnych, objętych realizacją
superwizji, o której mowa w ust. 1
1.

§2
1.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Przyjmujący zobowiązany jest do
przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) oraz
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100,
poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem MSWiA”.

2.

Przyjmujący nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych
osobowych.

3.

Przyjmujący niezwłocznie informuje Instytucję Powierzającego o:

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich
niewłaściwym użyciu;
b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
c) o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie
przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do
wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 15.
11. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu lub Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
(MIiR), na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w niniejszej umowie, a w szczególności niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego
pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
12. Przyjmujący umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom
przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane
osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych
osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA oraz z
Decyzją. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem
kontroli.
13. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub MIiR wiadomości
o rażącym naruszeniu przez Przyjmującego obowiązków wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA, Przyjmujący umożliwi
Instytucji Pośredniczącej, MIiR lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie
niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 12.
14. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, MIiR lub podmiotów przez nich upoważnionych,
mają w szczególności prawo:
a) wstępu, w godzinach pracy Przyjmującego, 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 ustawą o ochronie danych
osobowych, rozporządzeniem MSWiA;
b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez pracowników w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania danych osobowych.
15. Przyjmujący zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych
w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, MIiR lub przez
podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli
na podstawie odrębnych przepisów.
16. Przyjmujący oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi,
o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu
MSWiA, które umożliwiają prawidłowe przetwarzanie danych osobowych
powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym Umową.
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17. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przyjmujący zobowiązany jest
przygotować dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych.
§3
Dane powierzane Przyjmującemu nie mogą być wykorzystane przez niego w inny sposób niż
w celu opisanym w niniejszej umowie, w szczególności nie mogą być przekazane lub
udostępnione jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Przyjmujący zobowiązany jest ponadto do
nie ujawniania i nie przetwarzania danych w innym celu niż opisany w niniejszej umowie,
również po jej zakończeniu.
§4

1.
2.
3.

Przyjmujący zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia świadczenia
usług, określonych w § 1.
Przyjmujący zakończy przetwarzanie danych z chwilą /rozwiązania niniejszej umowy,
jeżeli nastąpi to wcześniej niż w ust. 1.
Przyjmujący zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych mu danych
osobowych po wygaśnięciu niniejszej umowy.
§5

1.

2.

W przypadku nałożenia na Powierzającego prawomocnej kary zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych przez Przyjmującego, Przyjmujący poniesie wobec Powierzającego
odpowiedzialność w wysokości 100% kary nałożonej na Powierzającego, z
zastrzeżeniem zastosowania uregulowań wynikających z ust. 2.
Przyjmujący zobowiązuje się do pokrycia prawomocnych kar nałożonych na
Powierzającego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, które wynikną
wskutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego
zobowiązań określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem, iż Powierzający
niezwłocznie poinformuje Przyjmującego o wszczęciu przez kogokolwiek jakichkolwiek
kroków zmierzających do nałożenia na Powierzającego kar związanych z realizacją
niniejszej Umowy. W takim przypadku Powierzający umożliwi Przyjmującemu –
w zakresie dopuszczonym przez prawo – bądź formalne przystąpienie do takiego
postępowania jako podmiot posiadający interes prawny w jego zakończeniu, bądź
monitorowanie takiego postępowania za zgodą, wiedzą i pomocą Powierzającego.
Powyższe uregulowanie, warunkujące odpowiedzialność Przyjmującego względem
Powierzającego, dotyczy także sytuacji, w których Powierzający, przed
uprawomocnieniem się nałożonych na niego kar, o których mowa powyżej, podejmie
z podmiotem nakładającym na niego te kary działania w celu zawarcia stosownej ugody
lub porozumienia w zakresie ich uiszczenia.
§6

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
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2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przez Strony sporu na drodze polubownej, zostanie on
poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby
Powierzającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Powierzający

……..……………..………..
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Przyjmujący

…………………………………..

