
WZÓR UMOWY 
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
zawarta w dniu .................. w Łodzi  
 
pomiędzy: 
 
EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi, z siedzibą przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 725-197-27-44, 
REGON: 100522238, reprezentowanym przez: 
Błażeja Modera – Dyrektora, 
zwanym dalej Procesorem.  
 
a    
………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP:………………………………. 
REGON: ………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………..…………… 
zwanym w treści umowy Administratorem  
 
 
Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest w związku z Umową Nr .......... z dnia  
........................................r. o świadczenie usług sportowo rekreacyjnych oraz w celu wykonywania  
Umowy. Na podstawie Umowy Administrator zobowiązał się do świadczenia usług sportowo 
rekreacyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
W celu wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez 
Procesora. W związku z tym konieczne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia. 
 

§ 1  
Definicje  

1. 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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); 

2. Umowa – umowa o świadczenie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych, do której została 
załączona niniejsza Umowa Powierzenia  

3. Umowa Powierzenia  – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
4. Użytkownik – pracownik Procesora, wymieniony na liście, uprawniony  do korzystania  z usług 

objętych umową oraz osoba imiennie wskazana przez pracownika  
 

§ 2  
Przedmiot umowy  

1. W trybie art. 28 ust. 3 RODO Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane 
osobowe wskazane w § 3 Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania 
zgodnie z Umową Powierzenia. 

2. Niniejsza umowa stanowi powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
3. Za udokumentowane polecenie Administratora uznaje się zadania i czynności wykonywane przez 

Procesora na podstawie niniejszej Umowy. 
 

§3  
Zakres powierzenia 



 
1.      Czas powierzenia: 

Dane mają być przetwarzane tylko na okres trwania Umowy oraz przez okres 14 dni od dnia  
od rozwiązania tej Umowy lub Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

2.       Charakter przetwarzania: 
Przetwarzanie danych obejmuje pobieranie, zbieranie, przeglądanie, utrwalanie, przechowywanie, 
usuwanie, porządkowanie, organizowanie, adaptowanie danych.  

3.       Cel przetwarzania: 
Dane osobowe są powierzone Procesorowi do przetwarzania wyłącznie w celu efektywnej i 
skutecznej realizacji Umowy.  

4.       Forma przetwarzania danych osobowych: 
Dane będą przetwarzane w formie papierowej i/lub elektronicznej. 

5.       Kategorie danych osobowych: 
Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:  
Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty Pracownika, rodzaj Karty, nazwa i siedziba pracodawcy, 
numer kadrowo płacowy (w razie faktycznego przekazania takiej danej do Administratora przez 
Klienta), numer telefonu (jeżeli dostęp będzie poprzez SMS);  
Osoby Towarzyszące:  imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty, imię i nazwisko Pracownika, który 
zgłosił do Programu Osobę Towarzyszącą, nazwa i siedziba pracodawcy tego Pracownika, numer 
telefonu (jeżeli dostęp będzie poprzez SMS); 
Dzieci: imię i nazwisko, numer Karty Dziecka, rodzaj Karty, miesiąc oraz rok urodzenia Dziecka, imię i 
nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Dziecko, nazwa i siedziba pracodawcy tego 
Pracownika, numer telefonu (jeżeli dostęp będzie poprzez SMS) ; 
Adres e -mail Użytkownika, w razie jego podania, służyć będzie realizacji Umowy.  

6.       Kategorie osób, których dane dotyczą: 
Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie odbiorców usług świadczonych przez 
Administratora: pracowników, dzieci pracowników i wskazanych przez Pracowników osób 
towarzyszących.   
 

§ 4 
Obowiązki Procesora 

1. Procesor zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 RODO. 

2. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.  

3. Procesor zobowiązuje się do uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych w wykonaniu umowy pisemnych zobowiązań się do zachowania w tajemnicy 
danych osobowych jak i sposobu ich zabezpieczenia przed ujawnieniem.  

4. Procesor zobowiązuje się do współpracy z Administratorem  przy wykonywaniu przez niego 
obowiązków administratora danych osobowych, w szczególności w zakresie zapewnienia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie tych danych oraz 
współpracy z odpowiednimi służbami i organami nadzoru. 

5. Procesor zobowiązuje się do wspierania Administratora w zakresie realizacji jego obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”). 

6. Procesor zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania zgodnie z 
art. 30 ust. 2 i 3 RODO. 

7. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji danych osobowych uzyskanych w 
związku z realizacją Umowy i Umowy Powierzenia.  



8. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Procesor zobowiązuje się 
do dostosowania zasad przetwarzania danych do nowych przepisów. 

9. Procesor po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, na swój koszt i ryzyko, zależnie od 
decyzji Administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie 
ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 

10. Procesor jest odpowiedzialny za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem w 
związku z niedopełnieniem obowiązków, jakie  RODO. 

 
§ 5 

Odpowiedzialność Procesora  
Procesor jest odpowiedzialny za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem w związku 
z niedopełnieniem obowiązków, jakie  RODO. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 
2. W sprawach spornych sprawy będą rozpatrywane zgodnie z jurysdykcją sądów polskich, a w 

zakresie właściwości miejscowej właściwym będzie sąd dla siedziby Procesora. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

cywilnego, RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych.  
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Procesora, 1 

egzemplarz dla Administratora.  
 
W imieniu Procesora:                                            W imieniu Administratora :               
 
 


