Załącznik nr 11 do SWZ i Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Poznaniu, w dniu …………….. 2022r., pomiędzy:
……………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………….
zwany dalej „Administratorem”,
a
„Targowiska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61 – 483) przy ul.
Górecka 104, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033085, o kapitale
zakładowym w wysokości 4.522.000,00 PLN, NIP: 777 - 00 - 00 - 548, REGON:631012227,
reprezentowaną przez:
Iwonę Rafińską - Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
o treści następującej.

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Strony oświadczają, iż w dniu …………….. 2021r. zawarły umowę …………….. przedmiotem
której jest świadczenie przez Administratora usług sprzątających (zwanej dalej: „Umową
podstawową”).
W trakcie której realizacji przez Strony Umowy podstawowej Administrator będzie przekazywał
Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do ich dalszego przetwarzania.
W związku z powyższym, na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”) koniecznym
stało się podpisanie przez Strony umowy w zakresie ustalenia zasad przetwarzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych przekazanych mu przez Administratora.
Przetwarzanie o którym mowa w niniejszej umowie będzie obejmowało dane osobowe
następujących kategorii osób:
a) Pracowników Administratora
Przetwarzanie o którym mowa w niniejszej umowie będzie obejmowało następujące dane osobowe:
a) Imię i nazwisko
b) Numer telefonu komórkowego

§2
1. Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w Umowie i poleca mu przetwarzanie tych danych osobowych, wyłącznie w celu niezbędnym do
realizacji przez Zleceniobiorcę Umowy głównej i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji
tego celu.

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§3
1. Zleceniobiorca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych w okresie
obowiązywania Umowy podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych wskazanych w treści
par. 3 ust. 2 Umowy.
2. Po zakończeniu realizacji Umowy podstawowej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia
lub zwrotu Administratorowi, zgodnie z jego wskazaniem, powierzonych mu danych osobowych oraz
ich istniejących kopii, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie nakazują ich przechowywania.
§4
1. Podmiot
przetwarzający
oświadcza,
że
dysponuje
środkami
technicznymi
i organizacyjnymi gwarantującymi przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem oraz niniejszą Umową, w szczególności w sposób chroniący prawa osób, których
dane dotyczą oraz że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi gwarantującymi
przetwarzanie zgodnie z nimi powierzonych danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
a) stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych, w szczególności zapewniające adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,
o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia;
b) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora;
c) nadać upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych zatrudnionym
przez niego lub współpracujących z nim na podstawie umów cywilnoprawnych osobom,
które będą uczestniczyły w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz
prowadzić ich ewidencję, a także zapewnić, by osoby te zobowiązały się do zachowania w
tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, zarówno w trakcie zatrudnienia lub
współpracy z Podmiotem przetwarzającym, jak i po jego ustaniu;
d) pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia w zakresie wynikającym z powierzenia mu danych osobowych do
przetwarzania;
e) w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych
osobowych, zgłosić je niezwłocznie - najpóźniej jednak w ciągu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia – Administratorowi, na adres mailowy przewidziany do komunikacji między
Stronami w związku z realizowaniem Umowy głównej;
f) pomagać Administratorowi, w zakresie wynikającym z powierzenia danych osobowych do
przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z
obowiązku
odpowiadania
na
żądania
osoby,
której
dane
dotyczą,
w zakresie wykonywania przez nią jej praw określonych w Rozporządzeniu.
§5
1. Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi zewnętrznemu przysługuje prawo
kontroli przestrzegania zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów prawa
powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych.
§6
1. Administrator udziela Podmiotowi przetwarzającemu zgody do dalszego przetwarzania danych
osobowych przy pomocy podmiotów będących podwykonawcami Podmiotu przetwarzającego.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na powyższe podmioty takie same obowiązki z
zakresu ochrony powierzonych danych osobowych, jakie wynikają z niniejszej Umowy, w szczególności
obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych odpowiadało wymogom
Rozporządzenia oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za wszelkie naruszenia
obowiązków z zakresu ochrony powierzonych danych osobowych przez powyższe podmioty.
§7
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych
danych osobowych niezgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności za udostępnienie tych
danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych osobowych, a także o wszelkich planowanych lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących ochrony danych osobowych.
§8
Klauzula poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się względem Administratora do zachowania poufności i nie
ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji, danych osobowych, dokumentów lub materiałów
uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy lub Umowy podstawowej.
2. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym do realizowania Umowy oraz Umowy podstawowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinny być dokonane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia, Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………..
Administrator

……………………………
Podmiot przetwarzający

