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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu …………………….. w Drzewicy  

(dalej zwana także – „Umową Powierzenia”). 

pomiędzy: 

Gmina i Miasto Drzewica 

ul. St. Staszica 22 

26-340 Drzewica 

REGON: ..., NIP: ... 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

…………………………………………………………………………………………………... 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części niniejszej Umowy Powierzenia zwani są także pojedynczo „Stroną” i 

łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu wykonania Umowy nr ………………………. z dnia …………………… (dalej zwana także – „Umową”) 

zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami, Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 31 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej zwana 

także – „Ustawą”) przetwarzanie danych osobowych ze zbioru ………………………………………………….., 

a Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w powyższym celu, w 

zakresie i w sposób niezbędny do wykonania Umowy.  

2. Na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony określają jej przedmiot w 

następujący sposób: Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie
1
:  

a) Imię i nazwisko; 

b) adres nieruchomości; 

c) numer telefonu; 

d) …………………………………………………………………………………... 

                                                                 
* Niepotrzebne skreślić (usunąć z treści umowy). 
1
 Podać zakres danych osobowych,  (np. imię, nazwisko, nr producenta, Pesel, adres zamieszkania, nr tel. itp.). 
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3. Dane osobowe będą przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w Drzewicy przy ul.  w następujący 

sposób
2
: …………………………………………………………………….. Fakt każdorazowego przekazania danych 

osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego potwierdzać będzie na piśmie upoważniony pełnomocnik 

Wykonawcy. 

4. Obszarem przetwarzania danych osobowych przez  Wykonawcę, , o którym mowa w § 4 pkt 1 rozporządze-

nia 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, dalej zwane także – „Rozporządzenie”) jest siedziba Wykonawcy w ..., adres: ... 

oraz ...*. Wykaz obszarów przetwarzania będzie aktualizowany przez Wykonawcę, który w terminie 3 dni 

po każdej zmianie obszarów przetwarzania powierzonych danych jest obowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu nowy wykaz obszarów ich przetwarzania.  

5. Strony ustalają, że odwołanie przez Wykonawcę umocowania udzielonego pełnomocnikowi, o którym 

mowa w ust. 3 dokonywane będzie na piśmie. O każdorazowym odwołaniu wskazanego powyżej 

upoważnienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie 

pisemnej. 

 

§ 2 

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy. 

2. Stosownie do przepisów Ustawy, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane 

osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1  Umowy Powierzenia. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego przekazywania (tzw. podpowierzania) danych osobowych 

uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i zobowiązania wynikające z Umowy Powierzenia 

i Ustawy z najwyższą starannością. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego za 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o 

tych zagrożeniach Zamawiającego i podjąć wszelkie działania niezbędne dla usunięcia tych zagrożeń oraz 

natychmiast zawiadomić Zamawiającego o podjętych działaniach. 

6. W przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią jakiegokolwiek postępowania (w 

tym sądowego) opartego na twierdzeniu, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpiło z 

naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie 

Zamawiającego do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przekazania 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potrzebnych mu do wzięcia 

udziału w tym postępowaniu. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu na 

swój koszt ochrony sądowej oraz do poniesienia konsekwencji zapadłego wyroku sądowego. 

 

§ 3 

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

                                                                 
2
 Należy określić czy dane zostaną przekazane jednorazowo czy wielokrotnie; na jakich nośnikach, a także 

należy wskazać w jaki sposób będzie to dokumentowane. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko  
w sposób zapewniający ich integralność. 
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1. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów 

informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku do 

Rozporządzenia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane 

osobowe, o których mowa w art. 36-36b, 37-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a 

Ustawy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

b. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, 

c. dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących 

do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego 

upoważnienie, 

d. prowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, 

e. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały 

je w tajemnicy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy Powierzenia, między innymi poprzez 

poinformowanie tych osób o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności powierzonych danych 

osobowych i wykorzystania tych danych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób 

oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy wskazanych danych osobowych, 

f. sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy §3 Rozporządzenia, 

g. niewykorzystywania powierzonych danych osobowych dla celów innych niż wykonywanie Umowy, o 

której mowa w §1 ust. 1 Umowy Powierzenia. 

 

§ 4 

Nadzór nad wykonywaniem Umowy Powierzenia 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonywania Umowy Powierzenia przez 

Wykonawcę. Ponadto Zamawiający ma prawo kontrolowania, czy Wykonawca przetwarzając powierzone 

dane osobowe przestrzega przepisów Ustawy, wydanych do niej rozporządzeń oraz innych mających 

zastosowanie przepisów w zakresie, w jakim ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do 

ponoszenia odpowiedzialności przez Zamawiającego, w tym zagrażało bezpieczeństwu powierzonych 

danych osobowych lub naruszało prawa osób trzecich. 

2. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo: 

a. wstępu do obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych (m.in. pomieszczeń), w których 

jest przetwarzany zbiór danych osobowych, oraz w których przetwarzane są dane osobowe poza 

zbiorem i przeprowadzania czynności kontrolnych, 

b. żądania od Wykonawcy udostępnienia dokumentów, złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu 

ustalenia stanu faktycznego, 

c. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych Wykonawcy służących 

do przetwarzania powierzonych danych osobowych, 
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3. Z czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę pracownicy Zamawiającego sporządzają protokół w 

dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu. 

4. Wykonawca zapewnia możliwość niezwłocznego przeprowadzenia czynności kontrolnych przez 

Zamawiającego w każdym z obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych. Osoby uprawnione 

do przeprowadzenia kontroli mają prawo niezwłocznego wstępu do obszarów przetwarzania powierzonych 

danych osobowych, w dniach i w godzinach wykonywania pracy u Wykonawcy, na ustne żądanie 

skierowane do osób zapewniających ochronę fizyczną wraz z okazaniem upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli.  

5. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Zamawiającego za nieprawidłowości w zakresie 

wykonywania Umowy Powierzenia, Ustawy lub Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W razie niezastosowania się przez Wykonawcę  

do wydanych mu poleceń w tym m.in. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wskazanej mu 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych złotych) za każdy przypadek stwierdzonej i nieusuniętej w terminie 

nieprawidłowości. 

6. Jeżeli nieprawidłowości wskazane w ust. 5 zostaną ponownie ujawnione, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości wskazanej w ust. 5 bez wyznaczania terminu do usunięcia tych 

nieprawidłowości.  

7. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający może według własnego wyboru: 

a. potrącać karę umowną z łącznego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, 

b. skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

c. wezwać Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego 

wezwania do jej zapłaty. 

 

 

§ 5 

Przetwarzanie powierzonych danych osobowych po wygaśnięciu Umowy Powierzenia 

1. Umowa Powierzenia wygasa z upływem 14 dni od dnia wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia, unieważnienia 

lub odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1  Umowy Powierzenia. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności, 

trwale usunąć wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Powierzenia dane osobowe, w tym skutecznie 

usunąć te dane z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. Zamawiający celem 

zweryfikowania wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w zdaniu 

pierwszym niniejszego ustępu uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli na zasadach wskazanych w §4 

ust. 1-4 Umowy Powierzenia. 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu terminu wskazanego w ust. 1. 

4. Celem usunięcia wątpliwości Strony ustalają, że pomimo wygaśnięcia Umowy Powierzenia zachowują moc 

obowiązującą wszelkie postanowienia nakładające lub mogące nałożyć na Wykonawcę jakiekolwiek 

zobowiązanie względem Zamawiającego, po terminie wygaśnięcia Umowy Powierzenia, w tym  

m.in. postanowienia §2 ust. 6, §5 ust. 2 i §5 ust. 5 Umowy Powierzenia. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z treści §5 ust. 2 Umowy 

Powierzenia Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 zł 
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(słownie: sto złotych). W przypadku naliczenia kary umownej wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust. 7 Umowy Powierzenia. 

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Powierzenia powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, o której mowa w §4 ust. 5 i §5 ust. 5 Umowy Powierzenia, 

Zamawiającemu, oprócz tej kary, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli 

szkoda powstanie z innych przyczyn, niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.   

 

§ 6 

Wykonywanie Umowy Powierzenia 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy Powierzenia zawarte jest w wynagrodzeniu przewidzianym dla 

Wykonawcy w § 9 ust. 2 Umowy. 

2. Wykonanie Umowy Powierzenia nie może być podstawą dodatkowych roszczeń Wykonawcy wobec  

Zamawiającego. 

3. Uprawnienie Zamawiającego względem Wykonawcy do kary umownej oraz odszkodowań wskazanych w 

niniejszej Umowie Powierzenia nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

zdarzenia, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej Umowy Powierzenia. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy Ustawy. 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy Powierzenia jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

5. Umowę Powierzenia sporządzono w ………………. jednobrzmiących egzemplarzach –  …………… dla 

Zamawiającego i ………….. dla Wykonawcy. 

  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

………………………….                                       ………………………. 


