
Załącznik nr 3a do SIWZ 

 
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

 
 do Umowy głównej nr………z dn.  ……… 

 
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 : 
Jana Pawła Ługowskiego – Burmistrza, 
(dalej zwaną: „Zamawiającym”), 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
dalej zwanym Zleceniobiorcą 
 
a łącznie zwanych dalej Stronami. 
 
 
 

§ 1 
Definicje 

1. Podmiot przetwarzający – <nazwa podmiotu> 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: (zależnie od części zamówienia) 
a. Świadczenie usług w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy 

w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych” – Część 1/2/3 zamówienia – 
Obwód nr 1/2/3. 

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: 
a. imię nazwisko 
b. miejscowość 

 
§ 3 

Czas trwania 
1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia 

lub rozwiązania Umowy głównej tj Umowa ………………….. z dnia …………………... 
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    

4    
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