
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu ………………… roku w Kamieniu Pomorskim, pomiędzy: 

 

Powiatem Kamieńskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 72-400 

Kamień Pomorski, NIP: 986-00-24-252, reprezentowanym przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kamieniu Pomorskim Annę Kowalską  

– zwanym w dalszej części umowy „PUP”, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- zwaną dalej „Procesorem”, 

 

dalej łącznie zwanymi „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”. 
 

 

§1  

Definicje  
Ilekroć w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych mowa jest o: 

1.  „Administratorze” – rozumie się przez to administratora danych osobowych, o którym mowa                        

w art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

2. „danych osobowych” – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej               

do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), 

3. „przetwarzaniu danych” – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych                          

na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany                                

lub niezautomatyzowany, taką 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,  
4. „systemie informatycznym” – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, 

programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 

przetwarzania danych, 

5. „Ustawie o ochronie danych osobowych” – rozumie się przez to Ustawę z dnia 10 maja 2018r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000,) 

6. „Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” – rozumie się przez to Rozporządzenie 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. 
 

 

§2  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych 

osobowych, w związku ze zleceniem Procesorowi stałej obsługi prawnej Administratora na okres    

od dnia podpisania Umowy dotyczącej obsługi prawnej nr…….… z dnia………….…. do 31.12.2022r.  

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w §3 ust. 1. 

3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się 

do ich przetwarzania zgodnego z prawem. 

4. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 

 

 

 



§3  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 
1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym                 

ze stałą obsługą prawną Administratora w szczególności co do następujących danych 

osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, dane odnoszące się do płci osób będących 

pracownikami Administratora jak i osób bezrobotnych oraz członków ich rodzin.  
2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy. 

3. Procesor, w zakresie realizacji celu określonego w ust. 2, jest uprawniony do wykonywania 

następujących operacji na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, udostępnienie, usuwanie, niszczenie.  
4. Przetwarzanie powierzonych danych odbywać się będzie formie papierowej lub przy wykorzystaniu 

systemów informatycznych. 
 

 

§4  

Obowiązki Procesora 
 
1. Procesor będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności przetwarzanie powierzonych 

danych odbywało się będzie w zgodzie z postanowieniami: Ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz innych właściwych w zakresie przetwarzania danych osobowych przepisów prawa.  
2. Procesor oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych, która związana 

jest z opublikowaniem w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L119 oficjalnego tekstu 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które weszło w życie 20 dnia po publikacji                            

w Dzienniku Urzędowym UE, stosowane jest od dnia 25 maja 2018 r.   
3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do: 

a. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, 

którym jest zawarcie Umowy, 

b. zapewnienia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się       

do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy, 

c. podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, 

kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia                   

i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu 

zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku. 

c. przestrzegania określonych w §6 Umowy warunków podpowierzenia przetwarzania danych 

osobowych innemu podmiotowi, 

d. aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę 

charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę 

możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, 

których dane dotyczą oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 

informacje, będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie 

zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.  
4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o: 

a. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

b. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie                                  

od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.  
 

§5  

Prawo kontroli 
 
1. Administrator ma prawo do kontroli przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych 

osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz 

postanowieniami Umowy.  



2. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazana Procesorowi                

z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Procesor umożliwia Administratorowi lub kontrolerowi upoważnionemu przez Administratora, 

przeprowadzanie kontroli, o której mowa w ust. 1 i przyczynia się do niego. W szczególności, 

Procesor zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których 

realizowane jest przetwarzanie danych Administratora oraz umożliwić dostęp do pracowników 

zaangażowanych w ich przetwarzanie. 

  
4. Administrator lub kontroler upoważniony przez Administratora, przed rozpoczęciem czynności 

kontrolnych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych 

podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem danych jest 

Procesor. 
 

 

§6  

Podpowierzenie 
 
1. Procesor ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w §3 ust. 1 Umowy, 

radcy prawnemu, adwokatowi lub aplikantowi radcowskiemu lub adwokackiemu skierowanemu 

przez siebie do realizacji Umowy, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia 

przetwarzania danych osobowych określonego w §3 ust. 2 i 3 Umowy (ogólna zgoda 

Administratora na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych) 

2. Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie przez Procesora przetwarzania danych 

osobowych, o którym mowa w ust. 1.  

3. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach 

dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

4. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor 

korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający,                        

w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną te same 

obowiązki ochrony danych jak w §4 Umowy.  
5. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków 

tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze. 
 

 

§7  

Odpowiedzialność Procesora 
 
1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie                        

z niniejszą Umową, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym. 

2. Administratorowi przysługuje względem Procesora prawo do dochodzenia odszkodowania przed 

sądem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
 

 

§8  

Usunięcie lub zwrot danych osobowych 
 
1. Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

zrealizowania Umowy, Procesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych 

mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii.  
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu. 
 

 

§9  

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 
 
1. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowa ulega automatycznemu 

rozwiązaniu. 

2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Procesor: 

a. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 

b. wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 



c. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 

d. zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy, a w szczególności wymagań 

określonych w §4. 

3. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga Strona może 

wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać naprawienia szkody poniesionej 

na skutek takiego naruszenia. 
 

 

§10  

Pozostałe postanowienia 
 
1. Przetwarzanie danych dozwolone jest wyłącznie w celu i w zakresie realizacji celu określonych           

w §3 ust. 2 i 3 Umowy. 

2. Wykorzystanie przez Procesora danych Administratora w celach innych niż określone Umową 

wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora. 

 

§11  

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie będą mieć właściwe                       

w tym zakresie przepisy prawa polskiego. 

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć 

będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu                         

w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo według siedziby Zamawiającego.  
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
 
 

PODPISY STRON 
 
 

ADMINISTRATOR      PROCESOR 
 

 

 
 
 
 

 


