Zał. nr 2a do SIWZ Og.271.P.9.2020
WZÓR UMOWY
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Strony niniejszej umowy łączy Umowa na wykonanie zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo na okres od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nr ZP /2021
z dnia 01.02.2021 r.
Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści jak poniżej.
§1
Definicje
Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych
pojęć:
1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
2) Umowa Główna – umowa nr ZP …/2021 z dnia 01.02.2021 r.
3) RODO - 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1).
§2
Oświadczenia stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których
mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej.
2. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w
zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
3. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się
przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i Umową Główną, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę,
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
§3
Przedmiot umowy
1. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe
wskazane w § 4 ust.1 i 2, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą
Umową Powierzenia.
2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie
Powierzenia, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie
udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia
przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną lub na piśmie.
3. Ust. 2 nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Przetwarzającego przepisy
prawa. W takiej sytuacji informuje on Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba
że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Głównej. żądania złożenia pisemnych i
ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,
§4
Cel, zakres i charakter przetwarzania
1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych pod
nazwą „Baza danych systemu gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy”, gromadzonych za pomocą
oprogramowania Netproces – Qnet system, w szczególności następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) numer ewidencyjny działki
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje kategorie osób:
a) mieszkańcy gminy,
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3. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 i 2 jest wykonanie Umowy Głównej, w
szczególności wykonywanie zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Rogowo.
4. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Dane osobowe będą przez
Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej. Dane osobowe w zależności od potrzeb
będą przetwarzane przez Przetwarzającego w siedzibie Administratora lub w siedzibie Przetwarzającego. Po
wykonaniu przedmiotu umowy Przetwarzający niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe,
których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych
pozostających w dyspozycji Przetwarzającego.
5. Przetwarzający oświadcza, że charakter danych osobowych powierzanych niniejszą Umową, nie obejmuje
szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO oraz danych dotyczące wyroków
skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.
§5
Zasady powierzenia przetwarzania
1. Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w
szczególności:
a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien
odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki,
b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych
osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie
Powierzenia,
c) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych, w szczególności rejestr wszystkich kategorii
czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i
udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na
podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
2. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz
sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji
Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.

§6
Dalsze obowiązki przetwarzającego
1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w
art. 32-36 RODO.
2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin
od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania
wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony
danych osobowych,
c) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby,
której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego
naruszenie ochrony danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie
wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na
żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia
żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
4. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych
osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
5. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
6. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń
lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób
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udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko
Administratorowi z tego tytułu.
7. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do
wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem
informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi
realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą
uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób,
wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
8. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania
Administratora z przepisami RODO.
9. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego
zadań.
§7
Podpowierzenie
1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora
danych z zastrzeżeniem, iż:
a) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy Powierzenia;
b) przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie
osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora zostaną zachowane w umowie Podpowierzenia
odpowiednio do warunków, opisanych w niniejszej Umowie;
c) Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami wynikającymi z Umowy
Głównej;
d) Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora;
e) umowa Podpowierzenia zostanie zawarta z Podwykonawcą na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszelkie obowiązki
Przetwarzającego, wynikające z niniejszej Umowy, Przetwarzający zastosuje odpowiednio do Podwykonawcy w
umowie Podpowierzenia;
f) Podwykonawca spełnia obowiązki wynikające z RODO, nakładane bezpośrednio na podmiot przetwarzający w
rozumieniu RODO, w tym w szczególności wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
bezpieczeństwo przetwarzania danych, o których mowa w RODO.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
Przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Przetwarzającego w niniejszej Umowie.
4. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających
na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§8
Rozwiązanie umowy
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym
terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
d) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Przetwarzającym w związku z naruszeniem ochrony danych
osobowych;
§9
Zasady zachowania poufności
1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu
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niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących
przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane
do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych
w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§ 10
Audyt przetwarzającego
1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych
wynikających RODO oraz niniejszej Umowy Powierzenia przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania
udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności
operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Administrator danych 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, a także żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego
oraz przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania
danych.
4. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum 7
dniowym jego uprzedzeniem.
5. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
6. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO.
7. Na zakończenie kontroli przedstawiciel Administratora sporządza protokół, który podpisują i otrzymują
przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Przetwarzającego może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.
§ 11
Odpowiedzialność
Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe spowodowane swoim działaniem w związku z
niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza
zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za
szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
§ 12
Zakończenie powierzenia przetwarzania
Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zależnie od
decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy powierzenia Przetwarzający jest
bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych
danych, będących w posiadaniu Przetwarzającego oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania
możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.
2. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia, a Umowy Głównej,
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania
danych osobowych pomiędzy Administratorem, a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej
Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
3. Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy
prawa w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, l
egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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