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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Rozeznania rynku nr RR-1/2020/1.3.1 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Nr …………… 

 

zawarta w dniu ……….. w Katowicach pomiędzy: 

OŚWIATA i BIZNES Spółką z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-092) przy ul. Mickiewicza 28/7; wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000349017; kapitał 
zakładowy: 738 650,00 zł; NIP: 634-273-85-97; REGON: 241504952; reprezentowaną przez: Prezesa 
Zarządu - Piotra Skrzypeckiego, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji; zwaną dalej 
Zamawiającym; 

a  

…………………………………………………………; zwaną dalej Wykonawcą; 

wspólnie zwanymi Stronami. 
 

Umowa realizowana jest w ramach Projektu „Szansa na pracę!” (nr: POWR.01.03.01-00-0070/18) 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 

§ 1. 
 

1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostaje w związku z zawarciem  
w dniu …………….. przez Strony Umowy nr …………. dotyczącej ………………..………………. w ramach 
Projektu „Szansa na pracę!”. 

2. Na podstawie umocowania wydanego przez Instytucję Pośredniczącą1 w imieniu Powierzającego2 
(ust. 11 § 21 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.01.03.01-00-0070/18-00 z dnia 26.04.2019r.) oraz  
w związku z art. 28 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO), Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników …(wpisać odpowiednią formę wsparcia)…, o którym mowa w ust. 1., w imieniu i na 
rzecz Powierzającego, na warunkach i celach opisanych w niniejszej Umowie w ramach zbioru 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój jest dopuszczalne na podstawie: rozporządzenia nr 1303/2013; rozporządzenia nr 
1304/2013; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 2018r. poz. 1431). 

                                                 
1 Instytucja Pośrednicząca – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
2 Powierzający - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator powierzył Instytucji Pośredniczącej, w drodze 
odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych  
z obszarem zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Zbiór danych osobowych z ZUS. 
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4. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 jest zgodne z prawem  
i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. g RODO. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu  
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

6. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za 
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową. 

8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 
Umowy, o której mowa w ust. 1, w zakresie: …(wpisać odpowiednio jakie dane)…. 

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
wskazanych w niniejszej Umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych 
przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 

10. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 
12. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację 

opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,  które uwzględniają 
warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 

13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania 
danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 
informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego 
łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą. 

15. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa  
w ust. 13, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym 
mowa w ust. 2. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie.  

16. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 13, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak 
niż do zakończenia działań związanych z realizacją Umowy, o której mowa w ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą 
wskazaną w ust. 13.  

17. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odwołania upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych wydawane będą przez Wykonawcę na wzorach przekazanych 
przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu  w tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

20. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 
a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 22; 
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b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, 
policją lub przed sądem; 

c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń,  
o których mowa w ust. 31. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub 
Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych,  
o których mowa w niniejszej Umowie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji 
o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

22. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje 
umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie 
da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej 
zwłoki. 

23. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować  
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
Wykonawca na wniosek Zamawiającego zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej 
zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile 
Zamawiający o to wystąpi. 

24. Wykonawca pomaga Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się  
z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 

25. Wykonawca pomaga Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 
praw określonych w rozdziale III RODO. 

26. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub 
podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone 
dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych 
osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie  
o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi 
kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych  przed rozpoczęciem kontroli lub audytu. 

27. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego 
wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy  
o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, 
Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 26. 

28. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo: 
a) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe  
i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 
zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO,  
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przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 
oraz Umową; 

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym 
do ustalenia stanu faktycznego; 

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek  
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych. 

29. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich 
upoważnionego, o których mowa w ust. 26, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych 
w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460, z późn. zm.). 

30. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach,  
w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie 
odrębnych przepisów. 

31. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu 
przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez 
podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 2. 
 
1. Niniejsza Umowa obowiązuje do zakończenia działań związanych z realizacją Umowy, o której 

mowa w ust. 1 § 1. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
Treść Umowy może być zmieniana m.in. w przypadku zmiany przepisów prawa i konieczności 
dostosowania treści Umowy do tych przepisów lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej, lub zmiany 
regulacji wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych obowiązujących  
u Zamawiającego. 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca: 
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. 

4. Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę nie będzie wiązać się  
5. z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, ponad koszty przewidziane w Umowie, o której 

mowa w ust. 1 § 1. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, RODO i innych obowiązujących aktów prawnych. 
7. Wszystkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
9. Umowa zawiera 4 kolejno ponumerowane strony. 

…………………………………………. …………………………………………. 
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO PODPIS WYKONAWCY 

 


