
 
 

Załącznik nr 4 - wzór umowy 
 

UMOWA nr…………… 
____________________________ 

 
zawarta w dniu [……..] 2019 roku w [………….] pomiędzy: 

 
 
………………………………………………..z siedzibą w …………………… 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez:  
a 
………………………………………………………….…………….. 
 
zwany dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców w 
ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”  
przeprowadzone zgodnie z zapytaniem ofertowym nr IN.271.14.2019 

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie zadań 
wynikających z niniejszej umowy w celu jej prawidłowego wykonania. 

4. Wykonawca oceniając zakres i koszt wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest przewidzieć wszelkie 
obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja umowy oraz wszelkie nałożone na niego 
ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Jeżeli w przedmiocie umowy nie ujęto zagadnień wymaganych prawem lub potrzebnych do osiągnięcia celu, 
Wykonawca jest z mocy niniejszej umowy zobowiązany do ich opracowania lub pozyskania w terminach 
zabezpieczających terminowe zakończenie prac własnym staraniem i bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne kwalifikacje (wymienionej 
w załączniku 3 do zapytania) w następujących przypadkach: 

 zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie czynności w ramach zamówienia, 

 nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy, 
7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby, jeśli uzna, że nie spełnia ona  

w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. 
8. Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt. 6 i 7 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę 

legitymującą się co najmniej kwalifikacjami, o których mowa w punkcie: Warunki udziału w postępowaniu, po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 

9. Wykonawca przenosi swoje majątkowe prawa autorskie/licencje do utworów powstałych wskutek realizacji 
umowy na Zamawiającego, z chwilą jego wykonania i dostarczenia Zamawiającemu bez konieczności 
dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzenia wymienionym w § 6 umowy. 



 
 
10. Po nabyciu autorskich praw majątkowych Zamawiający może korzystać z utworów na wszystkich polach 

eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania zadania będącego 
przedmiotem niniejszej umowy.  

§ 4 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, najpóźniej do dnia …………………… 
 

§ 5 
ODBIÓR PRAC 

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru szkolenia 
przez Zamawiającego.  

2. Odbiór szkolenia polega na przeprowadzeniu szkolenia oraz dostarczenia do Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych materiałów jak np. list obecności, ankiet ewaluacyjnych., raportów z prac. 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę brutto za 1 

godzinę szkoleniową: ………………..…… zł (słownie: ……………………….. 00 /100 groszy brutto)  x ….. (max. Liczba 
godzin szkoleniowych) co daje łącznie = ……………………………….………………………zł  

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń, przez obydwie strony protokoł odbioru. 
3. Zamawiający przewiduje mozliwosć wypłaty zaliczek. 
4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym 

i formalnym faktury.  
5. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
6. Za poniesione dodatkowe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  
7. Przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
 

§ 7 
ODSZKODOWANIA, KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji. 
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% 
łącznego wynagrodzenia brutto. 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia 
brutto. 

2. W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia. 
4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może 
rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas 



 
 

wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy 
i nie może żądać odszkodowania za niewykonanie pozostałej części umowy. 

7. Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie, 
którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień 
proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie 
wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane  
w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:  

 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;  

 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;  

 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;  

 zmiany istotnych regulacji prawnych;  

 zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,  

 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy,  

 wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,  
a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.  

 
§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 
Z dniem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe 
prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:  
a. udostępnienie utworu na zasadach wolnej licencji,  
b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką 
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu 
lub standardu,  

c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,  
d) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  
e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie  

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
elektroniczne udostępnianie na żądanie,  

f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  
g) Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworu, 

prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich 
do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania tłumaczenia na inne 
języki.  
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu 

zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego  



 
 

w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem 
zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

6. Żadne wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z umową lub w wyniku jej realizacji nie mogą być bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 
Kodeksu cywilnego) ani uregulowane w drodze potrącenia (art. 498 Kodeksu cywilnego). 

7. Osobami upoważnionymi do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej umowy, w tym 
podpisywania protokołów odbioru, będą: 

 ze strony Zamawiającego: […]; 

 ze strony Wykonawcy: […]; 
8. Z Wykonawcą z którym zostaje podpisana niniejsza umowa, zostaje również zawarta umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 4 
9. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1- Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 2 -Oferta Wykonawcy z dnia…. 
Załącznik nr 3- Wzór protokołu odbioru 
Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 3 do umowy -Wzór protokołu odbioru 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 
DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: IN.271.14.2019 

 
Protokół sporządzono dnia: ……………………………. 

 
Działając na mocy Umowy z dnia …………………. Nr …………………………… zawartej pomiędzy: 

 
Zamawiającym: 
 
 ……………………………………………………….…. 
 
a 
Wykonawcą:  
……………………………………………………………… 

 
 
 

Przedmiot odbioru : Przeprowadzenie szkolenia z modułu: 

Miejsce szkolenia:  

Data szkolenia:  

Liczba osób przeszkolonych:  

Liczba godzin szkolenia:  

 
Uwagi Zamawiającego:………………………………………………………………………. 

 
Uwagi Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Protokół podpisali dn.:……………………………………… 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
w imieniu Zamawiającego 

………………………………………………………. 
w imieniu Wykonawcy 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 do umowy –Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

 
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

 do Umowy nr   z dn. r. 
 

zawarta w dniu ………………… 2019 roku w Mordach, pomiędzy: 

 

Miastem i Gminą Mordy, z siedzibą w Mordach przy ulicy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, NIP 821-23-
64-231, REGON: 711582457, dalej zwaną: „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

(dalej zwaną: „Zamawiającym”), 

a 

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

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

dalej zwanym Zleceniobiorcą 

 

a łącznie zwanych dalej Stronami. 

§ 1 

Definicje 

1. Podmiot przetwarzający – <Wykonawca> jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych 
osobowych na mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany także Zleceniobiorcą, 

2. Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą, 

3. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 
funkcjonalnie, 

4. Przetwarzanie danych - 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, 

5. Rozporządzenie - 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), 

6. Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora 
pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych. 
 

§ 2 

Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres 

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zleceniodawcę danych osobowych do przetwarzania 
przez Zleceniobiorcę  

2. Celem powierzenia jest: 
a. jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach 

projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”  
przeprowadzone zgodnie z zapytaniem ofertowym nr IN.271.14.2019 

3. Administrator: 
a. gwarantuje że Dane Osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że 

Zleceniobiorca nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia 
tych celów.  



 
 

b. zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania Danych Osobowych 
Zleceniobiorcy, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania w tym, że każda 
zgoda jest udzielana wyraźnie, dobrowolnie, jednoznacznie i na podstawie uzyskanych w tym 
zakresie informacji. Na żądanie Zleceniobiorcy, Administrator zobowiązuje się na piśmie do 
wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania. 

c. gwarantuje, że osoby, których dotyczą dane osobowe, otrzymały wystarczające informacje na 
temat przetwarzania swoich danych osobowych.  

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych – niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w § 2 
ust. 2: 

a. imię nazwisko 
b. adres zamieszkania i dane kontaktowe (telefon, e-mail) 
c. PESEL 
d. wiek 
e. płec 

 

§ 3 

Czas trwania 

1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia 
lub rozwiązania Umowy głównej. 

2. W terminie 15 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest usunąć dane 
osobowe, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot 
przetwarzający, nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych lub nie minął okres 
ewentualnych roszczeń między Stronami w zakresie innych umów zawartych między nimi. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Zleceniodawca potwierdza, że jest świadomy, że wypowiedzenie niniejszej umowy może skutkować 
niemożnością świadczenia niektórych usług przez Zleceniobiorcę. 
 

§4 

Obowiązki i prawa 

1. Jeżeli Zleceniobiorca otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub informację od właściwego organu 
nadzorczego dotyczącą zarejestrowanych Danych osobowych lub przetwarzania danych objętych 
niniejszą Umową, Zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę i przekaże mu otrzymane 
żądanie, chyba że Zleceniobiorca jest uprawniony do samodzielnego rozpatrzenia takiego żądania.  

2. Jeżeli Zleceniodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków i / lub skonsultowania się 
z organem nadzorczym w związku z przetwarzaniem Danych osobowych przetwarzanych w ramach 
niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy wsparcie w tym zakresie.  

3. Zleceniobiorca  oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz  że przestrzega Prawodawstwa w zakresie 
ochrony danych osobowych.  

4. Zleceniodawca i organ nadzoru zgodnie z odpowiednim Prawodawstwem dotyczącym ochrony danych 
są uprawnieni do przeprowadzania audytów, w tym kontroli wewnętrznych i oceny procesu 
przetwarzania Danych osobowych, systemów i sprzętu wykorzystywanych w tym celu, wdrożonych 
środków technicznych i organizacyjnych, w tym Polityki Bezpieczeństwa. Zleceniodawca nie ma 
dostępu do informacji dotyczących innych klientów Zleceniobiorcy i informacji objętych obowiązkiem 
poufności.  

5. Zleceniodawca ma prawo przeprowadzać opisane powyżej audyty raz w roku. Jeżeli Zleceniodawca 
wyznacza zewnętrznego audytora do przeprowadzenia audytów, taki zewnętrzny audytor jest 
związany obowiązkiem zachowania poufności. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty związane 
z audytami przeprowadzonymi na żądanie Zleceniodawcy, w tym również koszty wynagrodzenia dla 
Zleceniobiorcy za rozsądny czas spędzony przez niego i jego pracowników, którzy uczestniczą 
w audycie wewnętrznym. Zleceniobiorca ponosi jednak koszty audytu, jeżeli kontrola wykaże 



 
 
niezgodność przetwarzania Danych osobowych z niniejszą Umową lub Prawodawstwem w zakresie 
ochrony danych. 
 

§5 

Zgłaszanie incydentów 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia 
tego Zleceniodawcy bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż w ciągu 24 godzin. 

2. Informacja przekazana Zleceniodawcy powinna zawierać co najmniej: 
a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby 

osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy 
b. opis możliwych konsekwencji naruszenia, 
c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zleceniobiorcę środków 

w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 
 

§ 6 

Korzystanie przez Zleceniobiorcę z usług innego podmiotu przetwarzającego 

1. Zleceniobiorca w ramach realizacji Umowy może korzystać z usług innych podmiotów 
przetwarzających, po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. 

2. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 
danych, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie obowiązków tego innego 
podmiotu przetwarzającego spoczywa na Zleceniobiorcy. 

3. Załącznik nr 1 zawiera listę osób upoważnionych do współpracy po stronie Zleceniobiorcy. 
 

§7 

Deklarowane środki techniczne i organizacyjne 

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego 
zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, 
a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom 
nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania 
w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych 

2. Zleceniobiorca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 
Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub 
wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności: 

a. anonimizację i szyfrowanie danych osobowych;  
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności 

i odporności systemów i usług przetwarzania;  
c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 

w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  
d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, 
nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność 
i poufność”). 

4. Szczegółowe deklarowane środki techniczne i organizacyjne: 
a. Zleceniobiorca zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania danych osobowych osoby 

realizujące Umowę które zostały poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczeństwa 
pracy z danych osobowymi. 



 
 

b.  Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych do 
których uzyskała dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 

c. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zapewnienia poufności danych 
osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, 
że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. 

d. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy sposobów 
zabezpieczenia danych osobowych o ile nie są one jawne. 

e. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do nie powodowania niezgodnych 
z Umową zmian danych lub utraty, uszkodzenia lub zniszczenia tych danych. 

f. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do niedokonywania jakiegokolwiek 
kopiowania i utrwalania danych osobowych poza systemami informatycznymi Zleceniodawcy 

g. W przypadku wykorzystania sieci publicznej, każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się 
do stosowania zabezpieczonego przed podsłuchem połączenia zdalnego. 

h. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do pracy w systemach Zleceniodawcy 
z użyciem uwierzytelnienia. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą 
dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy 
innym instrumentem prawnym.  

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia RODO (GDPR). 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy stronami będzie sąd 

właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy 
 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 

Załącznik nr 1  

LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH 

DO PRZETWAŻANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY 

 

Lp. Imię Nazwisko Rodzaj i nr dokumentu tożsamości 

1    

2    

3    

 


