Załącznik nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu ………….r. w Oporowie pomiędzy:
pomiędzy Gminą Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, NIP 7752407021, w imieniu której
działa - Pan Robert Pawlikowski - Wójt Gminy Oporów
zwaną w umowie Powierzającym
a
……………………………………..
zwanych dalej Procesorem,
niniejszej treści:
§1
1.

Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu

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 zwanego dalej RODO - w stosunku do danych
powierzonych Procesorowi.
2. W związku z zawarciem pomiędzy stronami umowy Nr …………………. z
dn……………., dotyczącej zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na terenie Gminy
Oporów zawarcie niniejszej umowy jest celowe i uzasadnione, zmierza bowiem do
zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych znajdujących się w posiadaniu
administratora i udostępnianych celem przetworzenia procesorowi.
§2
1. Procesor może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Powierzającego
wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszą Umową, szczegółowy zakres
określa ust. 2.
2. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu:
- prowadzenia dokumentacji związanej z usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy
Oporów Procesor może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres

zamieszkania, numer telefonu przypisany do nazwiska osób przekazujących folie rolnicze i
inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.
3. Na powyższych danych będą wykonywane następujące operacje:
- pozyskiwanie danych i ich gromadzenie/utrwalenie (polegające na pozyskiwaniu danych i
ich zapisywaniu na materialnych nośnikach elektronicznych oraz w wersji papierowej),
- uzupełnianie/modyfikowanie/sprostowanie danych (na wypadek zaistnienia zmian na
wniosek osoby, której dane dotyczą lub administratora)
4.

Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana

jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.
§3
1. Procesor jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących
zasady pozyskiwania, przetwarzania , gromadzenia danych osobowych.
2. Procesor oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki
techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych
osobowych stosownie do obowiązujących przepisów. W szczególności Procesor
oświadcza, iż zapewni odpowiednie zasoby techniczne, wykwalifikowany personel i
procedury bezpieczeństwa celem zapewnienia należytej realizacji niniejszej umowy.
3. Procesor w szczególności zobowiązany jest: przetwarzać powierzone dane wyłącznie
w celu i w zakresie określonym niniejszą umową.
4. Przetwarzać powierzone dane wyłącznie w siedzibie procesora, przez osoby
upoważnione z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, i ochrony
danych osobowych.
5. Przetwarzać powierzone dane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i
unijnymi – w zakresie niezbędnym.
6. Udzielać dostępu do powierzonych danych wyłącznie osobom, które ze względu na
zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora stosowne upoważnienie i
podpisały klauzulę poufności.
7. Wdrożyć odpowiednie środki i procedury organizacyjne i techniczne celem
zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa ochrony danych i minimalizowania ryzyka
wystąpienia naruszeń.
8. Procesor zobowiązany jest dokonywać zgłoszenia naruszeń Powierzającemu bez
zbędnej zwłoki

i udzielić w tym zakresie wszelkich niezbędnych informacji.

Zgłoszenie naruszenia obejmuje: opis charakteru naruszenia, opis konsekwencji jakie
mogą powstać, sugerowane środki w celu uchylenia negatywnych skutków naruszenia.
9. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania ( tak /nie * skreślić niewłaściwe)
10. Procesor zobowiązuje się informować Powierzającego bezzwłocznie o wszelkich
postępowaniach sądowych i administracyjnych, związanych z powierzonymi danymi
osobowymi.
11. Procesor zobowiązany jest udzielać bezzwłocznie wszelkich informacji i wyjaśnień
dotyczących powierzonych celem przetwarzania danych osobowych na żądanie
Procesora, organów kontroli, lub audytorów działających na zlecenie audytora.
12. Procesor oświadcza, iż celem zachowania wymaganych standardów w zakresie
ochrony danych osobowych:


wdrożył Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych,



posiada Instrukcję Zarządzania Systemem Teleinformatycznym,



posiada Instrukcję Postępowania w Sytuacji Naruszenia Danych Osobowych,



udziela upoważnień do przetwarzania danych osobowych prowadzi ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych gwarantującą

rozliczalność procesów

przetwarzania danych osobowych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności
przetwarzanych danych osobowych oraz usług przetwarzania,


zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,



jeśli to konieczne została wyznaczona osoba pełniąca funkcję IODO.
13. Powierzający

ma prawo w każdym czasie do kontroli sposobu wykonywania

niniejszej Umowy przez Procesora odnośnie zobowiązań, o których mowa w
niniejszym paragrafie
§4
1. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym

Procesor nadał upoważnienia. Na żądanie Powierzającego Procesor niezwłocznie
udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych
danych.
2. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz
Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez
Powierzającego danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych

danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje
dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
§5
1. Procesor odpowiada za szkody rzeczywiste jakie powstały wobec Powierzającego
lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
2. Procesor po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia – w sposób skuteczny i całościowy - lub zwrotu powierzonych mu danych.
Na każde życzenie Powierzającego Procesor ma obowiązek przedstawić w terminie
14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.
3. Korzystanie przez procesora z usług innego podmiotu przetwarzającego jest możliwe
wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, po uzyskaniu
pisemnej zgody Powierzającego.
§6
1. Strony

oświadczają,

że

zawierają

niniejszą

Umowę

na

czas

do

dn.

………………………….
2. Powierzający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy
Procesor:
wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, na co Powierzający zwróci
Procesorowi uwagę na piśmie, a Procesor w wyznaczonym przez Powierzającego
terminie nie usunie wskazanych naruszeń,
niezaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, na co Powierzający
zwróci Procesorowi uwagę na piśmie, a Procesor w wyznaczonym przez
Powierzającego terminie nie usunie wskazanych naruszeń.
§7
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy obowiązujące
regulujące zasady ochrony danych osobowych.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Powierzający:

Procesor:

