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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu……………………  pomiędzy:  

 

Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Waldemarem Kołaskim; 
działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu  
z siedzibą w (61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406 i NIP 972-05-27-
579; zwanym dalej "Administratorem" 
 
a 

 

 

 

Zwanym dalej „Przetwarzającym”  

W związku z zawarciem przez strony umowy nr WAT.272.1.3.2020 z dnia ……………….. , 

dotyczącej świadczenia usługi społecznej polegającej na ochronie i dozorze mienia  w 

obiektach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, zwanej dalej „Umową główną”, Strony zawierają niniejszą 

umowę powierzenia przetwarzania danych.  

Powierzenie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz rozporządzenia 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 (dalej: RODO). 

1. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Administratora wyłącznie  

w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego tylko i wyłącznie w celu realizacji 

Umowy głównej. 

3. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe: wszystkie powierzone przez 

Administratora w ramach realizacji Umowy głównej.  

4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się 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. Przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez 

Administratora danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki  

i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz RODO, w tym upoważni wszystkie osoby biorące udział w wykonaniu 

Umowy głównej do przetwarzania danych osobowych i zobowiąże je do zachowania poufności. 
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6. Przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały  

w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Przetwarzającego powierzonych danych 

osobowych. 

7. Podpowierzenie danych innemu podmiotowi może się odbyć tylko za wiedzą i pisemną zgodą 

Administratora. Odpowiedzialność za działania i zaniechania tego podmiotu w zakresie ochrony 

podpowierzonych danych osobowych względem Administratora, ponosi Przetwarzający. 

8. Administrator jest upoważniony do kontrolowania czy Przetwarzający przetwarza powierzone mu 

dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, a także z ustawą o ochronie danych osobowych  

i wydanymi do niej przepisami aktów wykonawczych w zakresie, w jakim ewentualne naruszenie 

tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności przez Administratora,  

a w szczególności zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych lub naruszało prawa osób 

trzecich. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy głównej, Przetwarzający w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia lub 

rozwiązania umowy samodzielnie zabezpieczy dane osobowe powierzone mu do przetwarzania  

i przekaże je Administratorowi oraz w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania 

niniejszej umowy trwale usunie wszelkie sporządzone, w związku lub przy okazji wykonywania 

umowy, zapisy zawierające powierzone do przetwarzania dane osobowe, a także zwróci wszelkie 

powierzone mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy nośniki zawierające dane osobowe. 

10. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jakimkolwiek 

podejrzewanym lub faktycznym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w rozumieniu art. 

4 pkt 12 RODO,  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 h od powzięcia wiedzy  

o naruszeniu. 

11. Każda ze Stron powiadomi własnych pracowników i/lub podwykonawców o przekazaniu danych 

drugiej Stronie i jest zobowiązana do wypełnienia wobec nich wszelkich obowiązków, 

umożliwiających legalność takiego przekazania. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za wypełnienie 

obowiązku informacyjnego wobec własnych pracowników i podwykonawców. 

 

 

 

 

………………………………………………..    ……………………………………………. 

             Przetwarzający        Administrator 

  


