UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w Lesznie dnia ............................................ pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową "Przylesie" z siedzibą w Lesznie przy ul. T. Rejtana 43, wpisaną
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000043991, NIP 6970015241, reprezentowaną przez:
........................................................

-

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

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

-

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

zwaną dalej Powierzającym,
a
......................................................................................................................................................
,
...................................................................................................................................................................................

reprezentowany przez:
........................................................

-

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

zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.

W związku z realizacją umowy nr

z dnia

zawartą pomiędzy Powierzającym

a Wykonawcą, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Powierzający, jako Administrator Danych
Osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz
Powierzającego na warunkach opisanych w niniejszej Umowie.
2.

Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane
na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.

3.

Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzania przetwarzania danych
osobowych innym podmiotom.

§2
Zakres i cel umowy

1.

Dane osobowe są powierzone Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu umowy o której mowa w § 1 ust. 1, w zakresie niezbędnym do świadczenia
usługi będącej przedmiotem ww. umowy.

2.

Wykaz powierzonych zbiorów danych osobowych wraz z ich zakresem stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
§3
Sposób wykonania Umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych
w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr
100, poz.1024) oraz wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych
obowiązującymi w siedzibie Powierzającego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe,
o których mowa w art. 36, art. 37, art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych, a
w szczególności zobowiązuje się do:

a)

Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

b) Dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie osób posiadających
upoważnienie do przetwarzaniadanych osobowych;
c)

Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych
osobowych;

d) Dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji niniejszej
umowy;
e)

Przechowywania

dokumentów

dotyczących

powierzonych

danych

osobowych

w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych
na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dlaosób nieupoważnionych;
f)

znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako
wysoki.

§4
Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Powierzającego o:

a)

Wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych lub
ich niewłaściwego wykorzystania;

b) Wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
powierzonych danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie,
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.

Wykonawca umożliwi Powierzającemu dokonywanie, zapowiedzianych na 7 dni
kalendarzowych wcześniej, kontroli prawidłowości przetwarzania powierzonych danych
osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane.

4.

Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 3, przedstawiciel Powierzającego sporządza
protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca może
wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez
strony.

5.

Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Powierzającego dotyczących
poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 3.

§5
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy określonej w §1 ust. 1.

§6
Rozwiązanie Umowy
1.

Powierzający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Wykonawca:

a)

Wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

b) Powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy bez zgody Powierzającego;
c)

Zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
a w szczególności niespełnienia wymagań określonych w § 3.

2.

W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny, Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu Powierzającemu powierzonych danych osobowych oraz do

trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji
wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone dane
osobowe w tym także w wersji elektronicznej. Wykonawca zrealizuje powyższe czynności
w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy. Zwrot lub zniszczenie danych zostanie
potwierdzone stosownym protokołem przekazanym Powierzającemu.
3.

Odstąpienie Powierzającego od umowy, o której mowa w § 1 ust.1 wyżej, powoduje
rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2.

W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w następstwie czego Powierzający, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą
grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Powierzającemu poniesione z tego tytułu
wszystkie straty i koszty.

§8
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Powierzającego.

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity:
Dz. U. 2016, poz. 922) oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy.

4.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

5.

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

POWIERZAJĄCY

WY K O N AWC A

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

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

Załączniki:
1.

Wykaz powierzonych zbiorów danych osobowych

