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                                                                                      Załącznik Nr  4 
do umowy  Nr  .........  

    z dnia ................  
 

Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

z dnia .................  2021 r. 
do umowy do umowy Nr ..............  z dnia................. 2021 r.  na świadczenie usług sprzątania   

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach  (zwana dalej Umową)  

 zawartej pomiędzy: 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 zwanym dalej ,,Wykonawcą” 

a 

Gminą - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 

Modliborzyce, NIP: 862-12-63-898, reprezentowanym przez Panią Bożenę Skowrońską - Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym dalej  „Zamawiającym” 

 
łącznie zwanymi Stronami, o następującej treści: 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej 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 strony umowy Nr ..................... z dnia .......................  na 

wykonanie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Modliborzycach  (dalej Umowa) niniejszą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(dalej Umowa RODO) określają zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, 

powierzonych przez Zamawiającego:  

1) nazwiska i imiona, 

2) miejsce pracy, 

3) zajmowane stanowisko 

4) nazwę jednostki organizacyjnej, 

5) nazwę komórki organizacyjnej 

6) numer telefonu, 

7) faks, 

8) data zawarcia i ważności Umowy, 
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9) innych  danych wrażliwych nie ma 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 Rozporządzenie 2016/679) 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy  do przetwarzania dane osobowe w ramach Umowy, wyłącznie 

w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Wykonawca oświadcza, że przetwarza dane 

osobowe w celu wykonania i rozliczenia Umowy.  

Charakter przetwarzania powierzonych danych osobowych to zbieranie, porządkowanie, 

wykorzystywanie, przechowywanie, przeglądanie, utrwalanie, ujawnianie przez przesłanie, pobieranie, 

wykorzystywanie w celu komunikacji z podmiotem danych osobowych, dokonywania rozliczeń 

finansowych, w tym publicznoprawnych, usuwanie.   

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe przez czas trwania Umowy oraz wykonania wszystkich 

zobowiązań wynikających z Umowy. Po osiągnięciu celu Umowy Wykonawca, zależnie od decyzji 

Zamawiającego usuwa lub zwraca mu dane osobowe oraz usuwa ich kopie. Na wniosek 

Zamawiającego Wykonawca udokumentuje usunięcie danych osobowych pisemnym protokołem 

usunięcia danych osobowych. Protokół zostanie przesłany niezwłocznie po złożeniu wniosku przez 

Zamawiający.   

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony na podstawie zgody osób, których dane dotyczą do 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych Pracowników do przetwarzania w zakresie i celu 

określonym w Umowie RODO. 

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie u Wykonawcy zarówno w wersji tradycyjnej 

(papierowej), jak i przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Wykonawcy.   

5. W celu wykonania Umowy RODO, Zamawiający powierza Wykonawcy następujące dane osobowe 

Pracowników: 

a/ imię i nazwisko, 

b/ zajmowane stanowisko,  
c/ nazwę jednostki organizacyjnej,  

d/ nazwę komórki organizacyjnej. 
e/ inne dane niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy lub Umowy RODO.  
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6. Wykonawca oświadcza, że:  

a/ wdrożył politykę ochrony danych osobowych;  

b/ dokumentuje spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczeń w celu wykazania zgodności 

z przepisami prawa; 

c/ zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Pracowników podczas przetwarzania przed 

utratą, dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabraniem danych przez 

osobę nieuprawnioną; 

d/ prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych 

w imieniu Zamawiającego;    

e/ zobowiązuje się do prowadzenia, aktualizowania ewidencji osób przetwarzających dane osobowe 

Pracowników oraz wydania im imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w postaci 

papierowej i w systemie informatycznym i obsługi tego systemu - na czas wykonywania Umowy; 

f/ osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych, których dotyczy Umowa RODO, 

przed przystąpieniem do przetwarzania tych danych, nadane zostaną upoważnienia do przetwarzania 

tych danych oraz że osoby te zostaną zobowiązane do bezterminowego zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych i sposobu ich zabezpieczania; 

g/ stosuje środki techniczne i organizacyjne umożliwiające prawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie i celu określonym Umową RODO oraz zgodne z zasadami wskazanymi 

w obowiązujących przepisach prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 i chroni prawa 

osób, których dane osobowe przetwarza.  

7. Wykonawca, w miarę możliwości, pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania ich praw dotyczących informacji, dostępu do jej danych, sprostowania 

danych, usunięcia danych (art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679) oraz innych praw wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa.   

8. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać 

Zamawiającemu informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków 

zabezpieczenia danych osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 

24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych, w tym 
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przekazywać informacje niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych 

organowi nadzorczemu, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679.   

9. Wykonawca zobowiązuje się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń wydanych przez 

organ nadzoru zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych 

osobowych w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  o każdym 

postępowaniu (administracyjnym, sądowym) dotyczącym przetwarzania powierzonych danych 

osobowych Wykonawcy, o każdej decyzji administracyjnej, orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

powierzonych danych osobowych skierowanym do Wykonawcy, a także o kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych Wykonawcy prowadzonych przez organ 

nadzorczy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawcę zasad 

przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wynikających z Rozporządzenia 2016/679 oraz 

umowy poprzez żądanie udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych 

osobowych.  

11.1. Zamawiający ma także prawo do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji w zakresie 

zgodności przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu danych osobowych z przepisami prawa, 

w tym Rozporządzeniem 2016/679. Audyty, w tym inspekcje mogą być przeprowadzone przez 

audytora upoważnionego przez Zamawiającego. 

11.2. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 11 – 11.1 powyżej, Wykonawca informuje 

niezwłocznie Zamawiającego, jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane mu polecenie stanowi naruszenie 

Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.  

12. Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę jego podwykonawcom 

przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w ust. 5 

powyżej. Wykonawca informuje Zamawiającego o zamierzonych zmianach dotyczących dodania 

podwykonawców lub zastąpienia podwykonawcy, którym zamierza podpowierzyć przetwarzanie 

danych osobowych, dając Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

Zamawiającemu służy w każdym czasie prawo sprzeciwu wobec podpowierzenia wobec każdego  

z podmiotów, któremu Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. Informacja,  

o której mowa powyżej nie wymaga formy aneksu do Umowy RODO. 

12.1. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania 

będzie mieć za podstawę umowę/klauzulę umowną, na podstawie której podwykonawca zobowiąże się 
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do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy RODO nałożone są na 

Wykonawcę.  

12.2. Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy/klauzuli umownej 

podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

o rozwiązaniu umowy z podwykonawcą w terminie 3 dni.  

 

12.3. Wykonawca zapewni, aby podwykonawca, któremu podpowierzono przetwarzanie danych 

osobowych stosował co najmniej równorzędny poziom ochrony danych osobowych co Wykonawca.  

  

12.4. Jeżeli podwykonawca, któremu podpowierzono przetwarzanie danych osobowych nie wywiąże 

się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego jako administratora danych osobowych za wypełnienie obowiązków tego 

podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy. 

13. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku 

niezgodnego z Umową RODO przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

13.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób zatrudnionych 

przy przetwarzaniu danych osobowych, jak za własne działania i zaniechania.    

14. Strony Umowy RODO zgodnie oświadczają, że dane osobowe osób fizycznych każda ze stron 

będzie przetwarzać w celu zawarcia Umowy, jej ewentualnych zmian, rozwiązania Umowy. 

15. Umowa RODO wchodzi w życie z dniem ...........................  r. i obowiązuje do czasu trwania 

umowy Nr ................. z dnia ................................... r. 

16. Umowę RODO sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 

                Wykonawca:    Zamawiający: 

 


