
UMOWA NR ……/2022 

 

zawarta dnia …….. 2022  roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowic-Dziedzice, spółka wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 

Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499121, 

posiadająca numer NIP: 6521723715, REGON 243448608, BDO:000056582, wysokość kapitału zakładowego: 

9 842 000,00 zł. 

dr Rafał Kupczak – Prezes Zarządu, 

zwana dalej „Zleceniodawcą” 

a: 

………………………………, 

zwany dalej „Zleceniobiorcą”  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania poniższych świadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy wobec Zleceniodawcy:  

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy w siedzibie Zleceniodawcy; 

b) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 

c) osobiste prowadzenie dokumentacji BHP; 

d) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) osobiste przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych dla wszystkich nowo zatrudnionych 

pracowników, studentów, praktykantów, stażystów oraz osób kierowanych do prac społeczno-

użytecznych;  

f) informowanie i planowanie szkoleń okresowych pracowników; 

g) informowanie i planowanie szkoleń specjalistycznych wymaganych i zalecanych przepisami prawa; 

h) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie 

organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników; 

i) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i 

pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku 

pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed 

tymi czynnikami lub warunkami; 

j) przeprowadzanie dochodzenia w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 

sporządzania dokumentacji powypadkowej, rejestru wypadków oraz statystycznej karty wypadku; 

k) przeprowadzenie dochodzenia i sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy i z pracy do 

domu; 

l) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, 

m) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami 

zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

n) udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

na poszczególnych stanowiskach pracy; 

o) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków 

wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, 

a także kontrola realizacji tych wniosków; 

p) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;  

q) prowadzenie rejestru chorób zawodowych; 

r) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a 

także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji; 

s) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i 

instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących 



pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej, 

Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz pracownikami w zakresie zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy; 

t) opiniowanie szczególnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych 

stanowiskach pracy; 

u) udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie 

propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno– 

organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

v) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach 

komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się 

problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobieganie chorobom zawodowym i 

wypadkom przy pracy; 

w) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy 

podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w 

zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach 

mających na celu poprawę warunków pracy; 

x) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy; 

y) reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolującymi; 

z) korespondencja i załatwianie spraw pokontrolnych z organami prowadzącymi nadzór nad warunkami 

pracy. 

2. Inne obowiązki powierzone przez Zleceniodawcy wykonywane będą na podstawie zleceń uzupełniających 

zgodnie z umiejętnościami i wiedzą Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obsługi Zleceniodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy stosownie do potrzeb Zleceniodawcy, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

4. Inne obowiązki powierzone przez Zleceniodawcę wykonywane będą na podstawie zleceń uzupełniających 

zgodnie z umiejętnościami i wiedzą Zleceniobiorcy. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym oraz 

uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem terminów oraz z najwyższą 

starannością, skutecznością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy. Każda ze 

Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu okoliczności mogących 

spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Zleceniobiorca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku 

z wykonywaniem Umowy.  

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z 

wykonywaniem przez niego Umowy. W szczególności dotyczy to praw osób uprawnionych do dóbr 

niematerialnych wykorzystywanych, wytworzonych lub dostarczonych w związku w wykonywaniem Umowy, w 

tym praw twórców utworów. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę praw osób trzecich, jeżeli 

jakiekolwiek koszty z tego tytułu poniesie Zleceniodawca, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić 

Zleceniodawcy te koszty. 

 

§ 3 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej 

niż od 01.07.2022 r.  

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za cały okres wykonywania umowy wynosi ………… zł netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie płatne miesięcznie 

w wysokości ……..zł netto za miesiąc plus aktualna stawka podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie Zleceniobiorcy w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia Zleceniodawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który wypłacane jest 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

6. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności.  



7. W przypadku sprzedaży towarów i usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, gdzie kwota należności ogółem wynosi 15.000,00zl tj. 

należność ogółem stanowi kwotę, o której mowa wart. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, na fakturze należy umieścić zapis: ,,MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOSCI".  

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do 

niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

10. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy z faktury, zgłoszone w wykazie podmiotów o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej biała lista podatników) 

pod rygorem odmowy zapłaty.  

11. W przypadku:  

a) braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie 

przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników,  

b) nie zarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zaplata będzie 

wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.  

12. Zapisy ust. od 5 do 10 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT.  

13. Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

 

§ 5 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Zleceniodawcy przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy: 

a) Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo 

uprzedniego wezwania go przez Zleceniodawcę i upływie dodatkowego terminu na realizację umowy, 

który został wyznaczony przez Zleceniodawcę. 

b) w przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy i 

bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zleceniodawcę na usunięcie tych 

nieprawidłowości.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Zleceniodawca będzie miał prawo do 

żądania wobec Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust. 1 umowy. 

4. Uprawnienie Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało Zleceniodawcy w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 

umowy. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę kar umownych z przysługującego 

wynagrodzenia. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia 

w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.  

6. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zleceniodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

§ 6  

Zleceniodawca oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.U. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1 z późn. zm) posiada status dużego przedsiębiorstwa. Jednocześnie 

Zleceniodawca oświadcza, iż przy ustalaniu liczby personelu i kwot finansowych w celu określenia statusu 

przedsiębiorstwa zostały uwzględnione rodzaje przedsiębiorstw o których mowa w Załączniku I, artykule 3 

przywołanego wyżej Rozporządzenia Komisji (UE). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy zobowiązujemy 

się do aktualizacji niniejszego oświadczenia niezwłocznie od zaistniałej zmiany. 

§ 7 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

1. Zleceniobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż: 

1) administratorem jego danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  

w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, dalej jako ADO,  

2) dane osobowe będą przetwarzane: 



a. w celu związanym z realizacją Umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (dalej jako RODO); 

b. w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,  

w szczególności, przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

związku z innymi przepisami szczególnymi; 

c. w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi  

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3) dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz 

ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym 

podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, podmiotom które 

wystąpią o to w ramach dostępu do informacji publicznej; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania niniejszej umowy, jak też po jej rozwiązaniu przez 

okres: 

a) wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i 

podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz 

b) przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami; 

6) przysługuje mu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,  

7) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mu prawo żądania usunięcia danych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych,  

8) przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;  

9) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  

i wykonywania Umowy; 

10) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w 

tym do profilowania.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADO, moich danych osobowych 

zawartych w niniejszej Umowie i innych dokumentach złożonych w ramach zawarcia  

i wykonywania Umowy w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony 

danych osobowych, w szczególności danych osobowych przetrwanych w ramach wykonywania niniejszej 

Umowy. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w odrębnej umowie. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZLECENIODAWCA     ZLECENIOBIORCA 

  



Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
 
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. z  siedzibą 
w  Czechowicach-Dziedzicach, ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną 
do  rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000499121, posiadającą numer NIP 6521723715, REGON 243448608, BDO: 000056582, 
kapitał zakładowy: 9.842.000,00 złotych, reprezentowaną przez: 
Pana Rafała Kupczaka – Prezesa Zarządu 
zwaną w treści umowy „Administratorem danych osobowych” lub „ADO” 
 
a 
 
………………………………. 
zwaną w treści umowy „Podmiotem przetwarzającym” 
 
Celem zawarcia niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w ramach realizacji Umowy odrębnej oraz zadośćuczynienie wymogom prawnym, 
w szczególności 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 z 4.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem. 
 
Mając na względzie zawartą w dniu ________________ 2022 r. pomiędzy Stronami umowę w sprawie stałej 
obsługi Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Strony postanawiają, co następuje: 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 1 
1. Niniejsza umowa stanowi udokumentowane polecenie administratora danych osobowych 

do przetwarzania danych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.  
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

umową, Rozporządzeniem RODO 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.  

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 2 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe takie jak: 

- imię i nazwisko, 
- numer PESEL i/lub datę urodzenia, 
- ______________________________  
- ______________________________ 

 
2. Powierzone przez ADO dane osobowe, będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu 

realizacji umowy z dnia _____________ 2022 r. o której mowa w preambule niniejszej umowy. 

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA 

§ 3 
1. ADO oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych , wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, a 

także jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu; 
2. Administrator danych osobowych oświadcza, iż prowadzi rejestr czynności przetwarzania. 
 

OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO 

 



§4 
1. 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 związanym z przetwarzaniem danych osobowych, 
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. 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. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca 
Administratorowi danych osobowych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba 
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych osobowych 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. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je Administratorowi danych osobowych w ciągu 24 godzin. 

INCYDENTY 

§5 
1. Podmiot przetwarzający w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych 

w ramach realizacji niniejszej umowy bez zbędnej zwłoki zgłasza ten fakt Administratorowi danych 
osobowych. 

2. Dodatkowo poza przekazaniem informacji o fakcie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, 
o której mowa w ust. 1 Podmiot przetwarzający przekazuje informacje dotyczące stwierdzonego naruszenia, 
obejmujące: 
a. charakter naruszenia, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, 

oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 
b. wskazanie możliwych konsekwencji naruszenia; 
c. opis zastosowanych środków, jakie Podmiot przetwarzający zastosował w celu zaradzenia naruszeniu 

bądź zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków oraz ewentualne sugestie 
dla Administratora danych osobowych do zastosowania dalszych środków. 

3. Jeżeli w momencie przekazywania informacji, o której mowa w ust. 2 Podmiot przetwarzający nie posiada 
wszystkich informacji, zobowiązuje się on uzupełniać je niezwłocznie po tym, jak będzie w stanie ich udzielić. 

4. Uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się także do naruszeń stwierdzonych przez podmioty, 
z usług których korzysta Podmiot przetwarzający. Odpowiedzialnym za przekazywanie informacji 
Administratorowi danych osobowych o naruszeniach stwierdzonych przez te podmioty jest Podmiot 
przetwarzający.  

5. Naruszenia, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumiane są zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w 
art. 4 pkt 12 Rozporządzenia. 

PRAWO KONTROLI 

§6 
1. Administrator danych osobowych 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. Administrator danych osobowych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych osobowych wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

DALSZE POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA 

§7 



1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora 
danych osobowych. 

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 danych osobowych za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

ZABEZPIECZENIE  PRZETWARZANYCH  DANYCH OSOBOWYCH 

§8 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie wymaganym na podstawie art. 32 Rozporządzenia, a w szczególności zobowiązuje się do: 
1) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
2) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

wydane przez niego upoważnienie, 
3) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych, 
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały 
je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o 
prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku 
zachowania w tajemnicy tych danych, 

5) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności 
Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych, 

2. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych 
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez 
Administratora danych osobowych. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający podejmuje 
niezwłocznie wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zaradzenia naruszeniu ochrony 
danych osobowych i zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych konsekwencji. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się do zgłaszania Administratorowi danych osobowych zaistnienia zdarzenia 
istotnie zagrażającego naruszeniu albo skutkującego naruszeniem ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu zdarzenia. 

6. Zgłoszenie będzie zawierało minimum opis okoliczności zdarzenia oraz jego prawdopodobnych przyczyn, 
kategorii osób których dane dotyczą, opis możliwych konsekwencji naruszenia oraz zastosowane przez 
Przetwarzającego środki zaradcze. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powinno być przesłane w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo 
przekazywanych informacji. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO 

§ 8 
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 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 
osobowych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej umowie a także o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 



§9 
1. Niniejsza  umowa  obowiązuje w czasie trwania umowy podstawowej z dnia _____________ 2022 

r. o której mowa w preambule niniejszej umowy. 
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią umowy podstawowej 

i nie może być samoistnie rozwiązana. 
3. Administrator danych osobowych 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 

danych. 
 

ZASADA ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

§10 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych osobowych 
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 osobowych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11 
1. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w związku z realizacją niniejszej umowy, w wyniku czego Administrator danych osobowych zostanie 
obciążony karą pieniężną nałożoną przez organ nadzorczy lub prawomocnie zobowiązany do 
wypłaty odszkodowania, w zakresie jakim będą one wynikały z winy Podmiotu przetwarzającego, 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć poniesione przez Administratora danych osobowych 
z tego tytułu straty. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
jest poinformowanie Podmiotu przetwarzającego o wszczęciu postępowania i w przypadku 
wyrażenia takiej woli przez Podmiot przetwarzający umożliwienie mu udziału w postępowaniu, o ile 
będzie to zgodne z przepisami prawa. 

1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy 

dla Administratora danych osobowych. 
 

 

                    Administrator danych osobowych                                         Podmiot przetwarzający 
 
 
 


