Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik 8b.2

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu _____________ r. w Namysłowie zwana dalej Umową, pomiędzy:
Powiatem Namysłowskim, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów (NIP: 752-14-53-127;
REGON: 531421556), zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym lub
Administratorem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają:
Przewodniczący Zarządu – Starosta Namysłowski – Konrad Gęsiarz
Członek Zarządu – Wicestarosta Namysłowski – Tomasz Wiciak
a
_______________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą
______________, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ______________
zwanym dalej Wykonawcą lub Podmiotem Przetwarzającym łącznie zwanymi Stronami, a
odrębnie Stroną

§1.
[Motywy zawarcia Umowy; oświadczenia Stron]
1.

2.

Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż łączy je umowa w sprawie utworzenia
i uzupełnienia danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej: „Założenie
bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym uzupełnieniem danych adresowych
budynków, dla jednostki ewidencyjnej Pokój (160603_2)”.
Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż na podstawie skutecznie zawartej
i obowiązującej umowy, o której mowa wyżej w ust. 1, Wykonawca będzie świadczył na
rzecz Zamawiającego usługi obejmujące założenie bazy danych infrastruktury informacji
przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym
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uzupełnieniem danych adresowych budynków, dla jednostki ewidencyjnej Pokój
(160603_2), zwane dalej: „Usługi”.
3.

W związku z rozpoczęciem stosowania 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 - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
zwanego dalej: RODO, Strony zgodnie postanawiają o uregulowaniu kwestii powierzenia
Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w związku ze współpracą gospodarczą,
zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO, od dnia rozpoczęcia stosowania RODO, tj.
od dnia 25 maja 2018 r.
§2.
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez
Administratora, przetwarzania danych osobowych, wyłącznie pozostających w związku z
realizacją usług, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Umowy powyżej, z uwzględnieniem § 6
ust. 3 poniżej.
2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu
RODO), o których mowa w § 3 Umowy poniżej.
3. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych
osobowych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności RODO) oraz
postanowieniami Umowy.
4. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu
przewidzianym w Umowie, na udokumentowane polecenie Administratora, za które
poczytuje się w szczególności zlecenia wykonania Usług w toku współpracy
gospodarczej pomiędzy Stronami. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać dane
osobowe bez polecenia Administratora w przypadkach, w których obowiązek
przetwarzania danych osobowych nakładają na Podmiot Przetwarzający przepisy prawa
powszechnie obowiązującego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, przed
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o danym
obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
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5. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie świadczenia Usług
na rzecz Administratora.
§3.
[Powierzenie przetwarzania danych osobowych]
1. Celem powierzenia przetwarzania danych jest świadczenie Usług.
2. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe poprzez
wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji Usług.
3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez
Administratora obejmuje w szczególności ich przeglądanie i modyfikowanie przy
wykorzystaniu systemów informatycznych, a w wyjątkowych przypadkach (awarie) bez
wykorzystania systemów informatycznych.
4. Dane osobowe powierzone Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora
obejmują w szczególności dane osobowe stanowiące imiona i nazwiska właścicieli i
użytkowników nieruchomości z obszaru powiatu namysłowskiego, adresy ich
zamieszkania, numery telefonów oraz adresy e-mail i numery telefonów osób fizycznych
będących - po stronie Administratora, osobami świadczącymi pracę lub świadczącymi,
bezpośrednio lub pośrednio, usługi dla Administratora oraz bezpośrednimi lub
pośrednimi odbiorcami usług świadczonych przez Administratora. Dane osobowe
powierzone Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora pozostają przedmiotem
praw wyłącznych Administratora.
5. Zakres powierzonych danych osobowych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii
danych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w
rozumieniu RODO.

§ 4.
[Szczegółowe obowiązki Podmiotu Przetwarzającego]
1. Podmiot Przetwarzający jest obowiązany do wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych:
1) gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w
tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu
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wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu
ryzyku, zgodnie z art. 32 RODO,
2) w miarę możliwości umożliwiających Administratorowi wywiązanie się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw
określonych w Rozdziale III RODO.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 1) zapewnić, iż powierzone dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
które zobowiązały się do zachowania tajemnicy albo zostały poinformowane o
ustawowym obowiązku
zachowania tajemnicy i zostały zapoznane z zasadami ich ochrony,
2) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej
pisemnej zgody Administratora,
3) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany na
podstawie art. 37 RODO,
4) prowadzić przewidziany prawem rejestr, zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2
RODO,
5) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36
RODO, w szczególności:
a) każdorazowo i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia RODO lub postanowień Umowy w zakresie przetwarzania danych
osobowych, poinformować Administratora w formie elektronicznej o przypadkach
naruszenia postanowień Umowy lub ochrony powierzonych danych osobowych,
zawierającego informacje wymagane na podstawie art. 33 ust. 3 RODO, a w
przypadku, gdy stwierdzone naruszenia mogą powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, uczestniczenia w zakresie
określonym przez Administratora w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą o
takim naruszeniu,
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b) uczestniczyć, na wniosek Administratora, w przeprowadzeniu oceny skutków
operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, jeżeli dany rodzaj
przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz realizacji ewentualnych
zaleceń organu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest na każde żądanie Administratora do
natychmiastowego zwrotu lub całkowitego i trwałego usunięcia danych osobowych
powierzonych mu do przetwarzania, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych
przez Podmiot Przetwarzający będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa.
4. Po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w
terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia świadczenia Usług, Podmiot
Przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu
danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że
obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

§5.
[Obowiązki informacyjne i uprawnienia kontrolne]
1. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi, na jego każde żądanie, wszelkie
informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie
związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez Administratora.
2. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o podjęciu wobec
Podmiotu Przetwarzającego przez organ ochrony danych osobowych wszelkich działań w
zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim może ona
dotyczyć przetwarzania danych powierzonych przez Administratora, w szczególności
informacji o rozpoczęciu kontroli przez organ ochrony danych osobowych, a także
zobowiązany jest na żądanie Administratora do przekazania Administratorowi wszelkich
informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ
w wyniku przeprowadzonej kontroli.
3. Podmiot Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego
przedstawicielowi przeprowadzanie audytów i inspekcji, w tym w miejscach prowadzenia
działalności przez Podmiot Przetwarzający, w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia
prawidłowości i bezpieczeństwa powierzonego przez Administratora przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż audyty lub inspekcje są przeprowadzane przy
użyciu środków jak najmniej uciążliwych dla bieżącej działalności Podmiotu
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Przetwarzającego i nie naruszają one bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa
Podmiotu Przetwarzającego. Administrator powiadomi Podmiot Przetwarzający o
zamiarze przeprowadzania ww. czynności z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni
roboczych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi
przeprowadzenie rzeczonych czynności, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych
wyjaśnień i udostępnienie w niezbędnym zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji
niniejszych postanowień. Podmiot Przetwarzający informuje Administratora, jeżeli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o
ochronie danych.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich
nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytów i inspekcji, o których mowa w ust. 3
powyżej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Podmiot
Przetwarzający pisemnej informacji o nieprawidłowościach.
§6.
[Postanowienia końcowe]
1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
2. Odpowiedzialność Stron w zakresie szkód wyrządzonych niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy podlega regułom określonym w umowie, będącej
podstawą świadczenia Usług.
3. Zasady zachowania w poufności informacji dotyczących Stron określone w umowie,
będącej podstawą świadczenia Usług, stosuje się również do niniejszej Umowy.
4. Postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem pozycji prawnej
Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku przetwarzania przez Administratora
powierzonych mu przez Podmiot Przetwarzający (jako administratora) danych osobowych
w związku ze świadczeniem Usług.
5. Umowa została zawarta na czas oznaczony - czas świadczenia przez Wykonawcę Usług
na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszej Umowy stosuje się
w niezbędnym zakresie również w okresie po zakończeniu świadczenia Usług przez
Wykonawcę.

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00
6

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

6. Umowa podlega właściwości prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO, a w
zakresie nieuregulowanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa unijnego
niniejsza Umowa podlega właściwości prawa polskiego.
7. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy
dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do
załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd
powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla administratora.
9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy
egzemplarze dla Administratora i jeden egzemplarz dla Podmiotu Przetwarzającego.

Podpisy:
[Administrator]

[Podmiot Przetwarzający]
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