
 
 

  

 

 

  
  

Projekt „Partnerstwo dla rodziny’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                                                                                
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

UMOWA Nr …../2021 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

do umowy Nr …./2021 z dnia ………… r. 

 

zawarta w Poznaniu w dniu ……. r. pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu (61-714), al. Niepodległości 34,  

NIP 778-13-46-888, REGON 631257816 – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,  

z siedzibą w Poznaniu (61-731), ul. Nowowiejskiego 11, reprezentowanym przez:  

Grzegorza Grygiela – Dyrektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 

1461/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 listopada 2019 roku  zwanym dalej 

„Powierzającym”, 

a 

……………., zam. w ………………………….., posiadającym PESEL …………………… prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą ……………………………. w ……………………….., na podstawie wpisu  do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………  REGON ………………..,  

zwaną dalej ”Podmiotem Przetwarzającym”,  

                                                             

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

 

 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem zbioru danych osobowych pod nazwą Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Na podstawie § 20 umowy o dofinansowanie projektu  „Partnerstwo dla rodziny” zwanego dalej 

Projektem nr WND-POWR.02.08.00-00-0034/19-00 z dnia 17.10.2019 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Instytucja Pośrednicząca w imieniu i na rzecz 

Instytucji Zarządzającej powierza Beneficjentowi, Województwu Wielkopolskiemu/ Regionalnemu 

Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu (61-371), ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, przetwarzanie 

danych osobowych  związanych z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu. 

3. Na podstawie § 20 ust. 11 umowy o dofinansowanie Projektu, Województwo 

Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu powierza przetwarzanie danych 

osobowych  …………………….., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą …………………………. 



 
 

  

 

 

  
  

Projekt „Partnerstwo dla rodziny’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                                                                                
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

wykonującej zadania związane  z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu „Partnerstwo dla 

rodziny”.     

4. Strony oświadczają, że w dniu ………….. r. zawarły umowę nr ………………., zwaną dalej „Umową 

Podstawową”, z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe. 

5. Przedmiotem niniejszej umowy jest dalsze powierzenie przez Powierzającego Podmiotowi 

Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych (w rozumieniu RODO) uczestników Projektu  

„Partnerstwo dla Rodziny” w związku z realizacja umowy podstawowej, o której mowa w ust. 4. 

6. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Podstawowej odbywać się będzie w zgodzie 

 i w oparciu o:  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013, 

2) Rozporządzenie nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013,  

3) 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, RODO), 

4) Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019 r. poz. 1781), zwanej 

dalej  „Ustawą”. 

 
§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

 

1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane dotyczące  

uczestników Projektu. 

2. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej 

służącej wsparciu uczestników i polegającym na podniesieniu kompetencji  przedstawicieli instytucji 

i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

3.  Podmiot Przetwarzający może przetwarzać dane powierzone wyłącznie w zakresie imienia  

i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Wszystkie przetwarzane dane Przetwarzający 

zobowiązany jest zachować w tajemnicy. 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas obowiązywania Umowy 

Podstawowej. 
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§ 3 

Zobowiązania Przetwarzającego 

1. Podmiot Przetwarzający zapewnia, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi 

i organizacyjnymi, doświadczeniem i wiedzą w celu należytego zabezpieczenia przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności warunkami 

RODO. 

2. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje Podmiot Przetwarzający 

pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO 

(bezpieczeństwo przetwarzania, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi 

nadzorczemu, zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 

osobowych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje). 

3. Podmiot Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązuje się wobec 

Powierzającego do pomocy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”); 

4. Podmiot Przetwarzający dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby: 

1) których dostęp do danych jest konieczny dla realizacji Umowy Podstawowej; 

2) posiadające imienne upoważnienie; 

3) posiadające udokumentowane zobowiązanie do zachowania tajemnicy bądź, które podlegają 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

5. Po zakończeniu świadczenia usług, Podmiot Przetwarzający zależnie od decyzji Powierzającego 

usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że 

prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. Podmiot Przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwia Administratorowi danych, 

Powierzającemu lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji  

i przyczynia się do nich. 
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§ 4  

Zobowiązania Powierzającego 

Powierzający zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, 

udzielać Podmiotowi Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń, jak 

też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków. 

 

§ 5 

Powiadomienie o naruszeniach danych osobowych 

1. Podmiot Przetwarzający powiadamia Powierzającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony 

danych osobowych nie później niż w ciągu 24 godzin od pierwszego zgłoszenia, umożliwia 

Powierzającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Powierzającego  

o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane do Powierzającego wraz  

z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia. 

 

§ 6 

Prawo kontroli 

1. Powierzający może kontrolować sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po 

uprzednim poinformowaniu Podmiotu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Powierzający lub 

wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane 

są dane osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. 

Powierzający uprawniony jest do żądania od Podmiotu Przetwarzającego udzielania informacji 

dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestrów 

przetwarzania. 

2. Podmiot Przetwarzający:  

1) udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności 

działania Powierzającego z przepisami RODO; 

2) umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub 

inspekcji. Podmiot Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Powierzającego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
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§ 7 

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 jest odpowiedzialny za szkody spowodowane swoim działaniem  

w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmiot 

Przetwarzający. 

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez niego powierzonych mu danych osobowych. 

 

§ 8 

Dalsze powierzanie 

1. Podmiot Przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom chyba, że jest to uzasadnione dla realizacji Projektu, 

jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej i za zgodą Powierzającego. 

2. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest spełniać te same gwarancje i obowiązki, 

jakie nałożone zostały na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie. 

3. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się przez podwykonawcę  

z spoczywających na nim obowiązków. 

4. Podmiot Przetwarzający nie może przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

 

§ 9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dane poufne). 
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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 Powierzającego dane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane przekazywania oraz przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie przed 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich. 

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

Powierzający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot 

Przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Powierzającego 

dane; 

4) zawiadomi o swojej niezdolności do wykonywania umowy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy 

Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy 

Powierzającym a Podmiotem Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy 

lub w wykonaniu jej postanowień. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego 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 L119), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019 r. poz. 

1781) oraz Kodeksu cywilnego. 
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3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy 

dla siedziby Powierzającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Powierzającego 

i jednym dla Podmiotu Przetwarzającego. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................                                    ............................................................ 

Powierzający                                    Podmiot Przetwarzający 

   

 

 

 


