Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ………………... w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………………….., REGON …………………………………………..
zwanym/ą w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym",
reprezentowanym/ą przez: ……………………………………………
oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Piłsudskiego 6, 21-560
Międzyrzec Podlaski, NIP: 5381543785, REGON: 002300396
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem",
reprezentowana przez:
Mariolę Płonka – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
(zwana dalej „Umową").

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie 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, s. 1) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem") dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe ograniczają się do danych będących
w dyspozycji Administratora, i co do których Administrator ustala cele i sposoby ich przetwarzania
na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności dotyczą one pracowników administratora i osób
fizycznych obsługiwanych przez Administratora, tj. świadczeniobiorców usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe stanowią kopię danych, którymi dysponuje
Administrator. Dostęp do danych osobowych odbywa się poprzez przekazanie w formie papierowej
lub elektronicznej – z zastosowaniem zabezpieczeń przez Administratora, Podmiotowi
przetwarzającemu, danych osób, o których mowa w ust. 1.
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
wyłącznie w celu realizacji świadczeń zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Miedzyrzecu Podlaskim oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy …………………….
zawartej pomiędzy ………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
dotyczącej ………………….…………………………………………………………………………..
4. Administrator danych osobowych wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług
innego podmiotu przetwarzającego zgodnie z §6 (zwanego dalej „Podwykonawcą”) realizującego na
jego rzecz czynności z zakresu wykonania Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3.
5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych obejmuje następujący rodzaj danych: imię i
nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
numer i seria dowodu osobistego, a także dane dotyczące zdrowia świadczeniobiorcy usług, o których
mowa w § 1 ust. 1.
6. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
przez okres realizacji umowy, o której mowa w § 2 ust. 3.

§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w celu
przewidzianym w niniejszej umowie oraz na wyraźne polecenie Administratora.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających

adekwatny

stopień

bezpieczeństwa

odpowiadający

ryzyku

związanemu

z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania
(art. 30 RODO) i okazuje go na każde żądanie Administratora.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie osobom, którym będzie powierzone realizowanie Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3.
Osoby te zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością
za ich nieprzestrzeganie, zobowiążą się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w
tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
9. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych w
związku z wykonywaniem Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3 usuwa wszelkie kopie danych
osobowych, które zostały mu udostępnione w ramach niniejszej umowy.
10.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28
ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
11.Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.
12.W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, takich jak: ochrona

danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób o naruszeniu ochrony ich
danych osobowych.

§4
Odpowiedzialność Podmiotu 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.

2.

Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem związane
z niedopełnieniem obowiązków wynikających z RODO lub działań niezgodnych z niniejszą umową
oraz szkody spowodowane zastosowaniem lub niewłaściwym zastosowaniem środków
bezpieczeństwa.

3.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin od
uzyskania wiedzy, poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym, sądowym lub kontrolnym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie (dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora).

§5
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi
upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów ochrony danych osobowych.
3. Audyt może zostać przeprowadzony w trybie audytu w siedzibie Podmiotu przetwarzającego lub
zdalnie.
4. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w siedzibie Podmiotu przetwarzającego,
w godzinach jego pracy i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie krótszym niż 3 dni.
6. Za uchybienia, o których mowa w ust. 5, rozumie się działania niezgodne z postanowieniami niniejszej
umowy.

7. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie, posiadane informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1.

Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych
objętych niniejszą umową w drodze pisemnej umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

2.

Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot
przetwarzający w niniejszej Umowie.

3.

Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

4.

Po zawarciu umowy dalszego powierzenia danych Podmiot przetwarzający będzie ponosił
odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej, której powierzył dane, jak za własne
działania i zaniechania. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego i osoby trzeciej, której
powierzono dane, jest odpowiedzialnością solidarną.

§7
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do momentu zakończenia
wykonywania Umowy Powiązanej, o której mowa w § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia.

§8
Rozwiązanie umowy
1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot
przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

2. Z chwilą rozwiązania umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych
danych i jest zobowiązany zależnie od decyzji Administratora do usunięcia lub zwrotu danych
osobowych a także usunięcia wszelkich istniejących kopii, chyba, że Administrator postanowi
inaczej.

§9
Obowiązki Administratora
1. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu Przetwarzającego
o planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach u Administratora, dotyczących
przetwarzania danych określonych w niniejszej umowie.
1. Administrator powierza dane osobowe Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 2 niniejszej umowy.
2. Administrator zgłasza naruszenia danych osobowych stwierdzonych w strukturach Podmiotu
przetwarzającego do organu nadzorczego i/lub osoby, której naruszenie dotyczy, po uzyskaniu
zgłoszenia od Podmiotu przetwarzającego i wymaganych wyjaśnień po przeprowadzeniu własnego
postępowania.
3. Administrator wdrożył u siebie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
danych osobowych, osób, których dane dotyczą.

§10
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 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 wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3.

§11
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.

3. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań mających na celu polubowne uregulowanie sporów
wynikających z niniejszej umowy.
4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy
Administratora.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Administrator

Podmiot przetwarzający

