
Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego. 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

zawarta w dniu ........................... 2023 roku w Łużnej, pomiędzy: 

Gminą Łużna, 38-322 Łużna 634, NIP 7381022314 

w imieniu której działa: Samorządowy Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej 38-322 Łużna 723  

wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Gminę Łużna pod nr 1/2019 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowany przez Panią Monikę Skrobot – Dyrektora  

a 

....................................................... z siedzibą ............................................., działającą  

na podstawie: ............................................................................................................... ................, 

NIP ................................,  REGON .......................... , zwanej dalej  „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

...................................................  -  ............................. 

...................................................  -  ............................. 

 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”),do przetwarzania dane osobowe  

w zakresie wynikającym z Umowy Nr    ........................ z dnia ……………………… 

(dalej: Umowa główna), tj. imię i nazwisko osoby, której wydawany jest posiłek.  

2. Zamawiający powierza do przetwarzania dane osobowe w celu wynikającym z realizacji 

Umowy głównej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  



5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania i powierzenia dane 

osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przekazania na piśmie szczegółowego zakresu 

czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany stosować podczas przetwarzania 

powierzonych danych osobowych. 

7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Wykonawcy  

nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 2. Zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca 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. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników  

lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  

w celu realizacji niniejszej Umowy.   

5. Wykonawca 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. 

6. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – według woli 

Zamawiającego oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

7. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu 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. 



8. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 48 h.  

9. W przypadku gdy, dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy 

głównej konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia (podpowierzenie) danych 

osobowych Wykonawca nie może tego dokonać, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, o ile dane osobowe zostały podpowierzone podmiotowi, który 

wypełnił te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę, chyba 

że przekazanie danych osobowych ma nastąpić do państwa trzeciego w rozumieniu 

Rozporządzenia, z uwagi na konieczność spełnienia obowiązku nałożonego na niego 

przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu Wykonawca podlega. 

W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować 

Zamawiającego oraz zapewnić wykonanie obowiązków, o których mowa  

w Rozporządzeniu 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego  

za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 

danych, które zostały mu podpowierzone. 

 

§ 3. Prawo kontroli 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli właściwego przetwarzania przez 

Wykonawcę powierzonych danych osobowych. Wykonawca na każdy pisemny wniosek 

Zamawiającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej 

przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. 

 

§ 4. Odpowiedzialność 

 

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim  

w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia  

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  



2. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania 

swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane 

osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Zamawiającego.  

 

§ 5. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia 

wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

2. Strony postanawiają, że rażące naruszenie Umowy głównej stanowi nieprzestrzeganie 

postanowień § 2 niniejszej Umowy, które uprawnia Zamawiającego do rozwiązania 

Umowy głównej w trybie bez wypowiedzenia.  

3. Strony postanawiają, że w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca 

uprawniony jest do przechowywania powierzonych danych osobowych wyłącznie 

wówczas, jeśli tak stanowią odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 6. Zasady zachowania poufności 

 

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

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba  



że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wyniknie z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Rozporządzenie. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                  WYKONAWCA: 

 

 

 


