Załącznik nr 4 do umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych
(stanowiąca uzupełnienie umowy podstawowej: „Umowa wykonania usługi polegającej na
doczyszczaniu odpadów oraz prac porządkowych wykonywanych za pomocą własnych narzędzi
i środków na terenie Zakładu/Instalacji zlokalizowanej w Julkowie, gm. Skierniewice.
……………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………………………
przy ul. …………………………………………………………………………………….., NIP: …………………., zwanym w dalszej
treści umowy „Administratorem”, którego reprezentuje:
……………………………………………………………..
a:
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie: 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18, wpisaną
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769–19–17–979, REGON 590765381, BDO 000023260,
wysokość kapitału zakładowego 71 390 500,00 zł, reprezentowaną przez:
Mariusza Pękalę – Prezesa Zarządu
Iwonę Koperską – Wiceprezes Zarządu
zwana dalej „Podmiotem Przetwarzającym” lub „Procesorem”
Łącznie zwanymi Stronami, a każda z osobna także Stroną
Mając na uwadze, że:
1. Strony zawarły umowę podstawową na wykonanie usługi polegającej na doczyszczaniu
odpadów oraz prac porządkowych wykonywanych za pomocą własnych narzędzi i środków
na terenie Zakładu/Instalacji zlokalizowanej w Julkowie, gm. Skierniewice.
a w związku z jej wykonywaniem przetwarzane będą dane osobowe. Administrator powierzy
Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych w zakresie określonym niniejszą umową
(„umowa”);
2. Strony zawierając umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”).
Strony zgodnie postanawiają co następuje:
Przedmiot umowy
§1
1. Na warunkach określonych niniejszą umową oraz umową podstawową Administrator
powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych opisanych w zbiorze
(w rozumieniu „RODO” art. 28 ust.3) dalej opisanych danych.
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania umowy Podstawowej,
z uwzględnieniem pozostałych postanowień umowy, Rozporządzenia „RODO” oraz innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
3. Administrator oświadcza, że w rozumieniu art. 4 ust. 7 „RODO” jest administratorem
wszelkich danych przetwarzanych w ramach współpracy z Przetwarzającym, i zapewnia
wszelkie zgody oraz bezpieczeństwo danych zawartych w zbiorze, zgodnie z „RODO”.
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4. Podmiot Przetwarzający, w rozumieniu art. 28 ust. 1 „RODO” jest podmiotem
przetwarzającym dane osobowe.
Oświadczenia Stron
§2
1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych
osobowych spełniające wymogi „RODO”.
2. Strony oświadczają, że wszelkie rozliczenia finansowe z tytułu umowy dokonane zostaną
w ramach umowy podstawowej.
3. Administrator oświadcza, iż przekazany Podmiotowi Przetwarzającemu zbiór danych został
zgromadzony w sposób zgodny z prawem.
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2.

3.

4.

1.
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4.

5.

6.

Zakres i cel przetwarzania danych
§3
Powierzenie przetwarzania obejmuje w swoim zakresie wyłącznie dane osobowe niezbędne
do realizacji umowy podstawowej przez Podmiot Przetwarzający. Administrator powierza
czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie pozostającym w związku
z
realizacją
działań
przedsięwziętych
na
podstawie
umowy
podstawowej
z dnia …………………………………………………………………, jak i umów przyszłych.
Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez siebie danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), tj. w szczególności bez adresów i nr
PESEL pracowników.
Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych Osobowych
wyłącznie celem umożliwienia Podmiotowi Przetwarzającemu wykonywania obowiązków
wynikających z umowy podstawowej.
W przypadku niespełnienia warunku określonego w §3 umowy Administrator zobowiązuje
się, przed przystąpieniem przez Podmiot Przetwarzający do wykonywania umowy, uzyskać
wszelkie zgody i oświadczenia prawem przewidziane umożliwiające prawidłowe wykonania
umowy oraz umowy podstawowej.
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
§4
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 „RODO”
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa
w art. 28 ust 3 pkt b „RODO”) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego ustaniu.
Podmiot Przetwarzający, nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca od rozwiązania
umowy podstawowej, zobowiązany jest do umożliwienia Administratorowi odbioru zbioru
danych zawierających dane osobowe, jak i ich kopii utworzonej w systemie informatycznym
oraz zobowiązuje się usunąć zbiór danych zawierające dane osobowe.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się udzielać Administratorowi niezbędnej pomocy
w celu spełnienia przez Administratora obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 „RODO”.
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7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, w realizacji obowiązków wobec podmiotów danych
wskazanych w rozdziale III „RODO“ ("Prawa osoby której dane dotyczą" art.12 -23).

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Prawo kontroli
§5
Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h „RODO” ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Na żądanie Administratora, Podmiot Przetwarzający udostępni żądającemu wszelkie
informacje niezbędne do wykazania, że Podmiot Przetwarzający
spełnia obowiązki
wynikające z umowy, a także inne obowiązki Podmiotu Przetwarzającego wynikające
z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności „RODO”. Procesor umożliwi
żądającemu lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenie
audytów, w tym inspekcji, w terminie uzgodnionym przez Strony w celu weryfikacji
realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, i zobowiązuje się do współpracy
z Administratorem w tym zakresie. Jeżeli Podmiot Przetwarzający zidentyfikuje polecenie
otrzymane od Administratora jako niezgodne z „RODO” lub innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, niezwłocznie informuje o tym
żądającego.
Administrator ma prawo wglądu do prowadzonego przez Podmiot Przetwarzający rejestru
kategorii czynności przetwarzania, jeśli rejestr taki jest prowadzony.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
Przetwarzającego i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 „RODO”.

Przekazanie do dalszego przetwarzania
§6
1. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora oraz nie korzysta z usług innego Podmiotu Przetwarzającego, bez uprzedniej
pisemnej zgody Administratora.
2. Podpowierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Procesor jest
obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich
wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym
jak przewidziany w niniejszej umowie.
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
§7
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 o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Procesor danych osobowych określonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
w Podmiocie Przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
3. Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez
niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za
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zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
Obowiązywanie umowy
§8
Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy podstawowej i ulega rozwiązaniu
z chwilą rozwiązania umowy podstawowej.
Poufność
§9
Niezależnie od postanowień niniejszej umowy w zakresie danych osobowych, wszelkie
informacje uzyskane przez strony w związku z jej realizacją mogą być wykorzystane tylko
w celu wykonania jej przedmiotu. Strony zobowiązują się zachowywać poufność w stosunku do
wszystkich takich informacji.

1.
2.
3.
4.

5.

Postanowienia końcowe
§10
Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
W zakresie nieuregulowanym przez umowę zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego, oraz „RODO”.
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze ugody poprzez metodę koncyliacji. W przypadku braku możliwości polubownego
rozstrzygnięcia sporu, rozstrzygany on będzie
przez właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego według przepisów polskiego prawa procesowego.
W przypadku stwierdzenia nieważności jakiegokolwiek postanowienia umowy, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy a strony uzgodnią prawidłową treść postanowienia
w stosunku, do którego zaistniała nieważność.

Przetwarzający:

Administrator:
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