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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Nr: OR-RUPPDO-……/… 

 
Zawarta w dniu .............. ..... roku  

pomiędzy: 

 

Powiat Zawierciański 

42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34 

NIP 6492296830, REGON 276255252 

reprezentowane przez: 

 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

zwany w dalszej części umowy „REALIZATOREM” 
 

a 

….................................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
NIP …......................................................................,  
w imieniu którego działają: 

 

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

 

zwany w dalszej części umowy „PODMIOTEM PRZYJMUJĄCYM”  
 

§ 1 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) administratorze danych osobowych, rozumie się przez to Zarząd Województwa Śląskiego 
 funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
 Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 
 40-037 Katowice; 

2) przetwarzaniu danych osobowych, rozumie się przez to jakiekolwiek operacje 
 wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
 opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, 

3) danych osobowych w trybie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej Rozporządzeniem RODO, ustawy z dnia 29 
 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych 
 wydanych na jej podstawie, rozumie się przez to dane uczestników projektu pn. "Nowa 
 jakość  kształcenia zawodowego w ZS im. „Nowa jakość kształcenia zawodowego  
     w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu” w Zawierciu" 
 współfinansowanym ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
 Społecznego – Oś  Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach 
 działania: 11.2.  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 
 rynku pracy  –  kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. 
 Wsparcie szkolnictwa  zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny 
 Województwa Śląskiego na lata  2014-2020; 

4) dokumencie rozumie się przez to dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym 
 są zapisane dane osobowe, 

5) Instytucji Zarządzającej (IZ) rozumie się przez to Zarząd Województwa Śląskiego, 

6) Realizatorze rozumie się przez to Powiat Zawierciański, 

7) Umowa – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

8) Umowa główna – umowa o staż o numerze ............................, zawarta przez  Strony w 
dniu ........................ . 

9) RODO - 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), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016r. 
 wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r.  

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 

1. Realizator będący Beneficjentem projektu, działa w imieniu i na rzecz administratora 
danych osobowych uczestników projektu - Instytucji Zarządzającej,  na  podstawie §30 
Umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.02.01-24-0092/17-00. 

2. W związku z realizacją umowy nr …......................... z dnia …........ 2019r. zawartą 
pomiędzy….........................................................................................................................., 
a Powiatem Zawierciańskim dotyczącą realizacji staży zawodowych w Podmiocie 
przyjmującym przez uczniów ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu będących 
uczestnikami projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. 
Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu”. Realizator powierza Podmiotowi 
przyjmującemu w trybie przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej Rozporządzeniem RODO, ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych 
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wydanych na jej podstawie przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji ,,umowy 
głównej”. 

3. Podmiot przyjmujący oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi 
i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 
umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy oraz spełnienie wymogów 
RODO, a także gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.  

 

§ 3 

Zakres i cel przetwarzania danych 

 
1. Realizator w trybie art. 28 ust 3 RODO powierza Podmiotowi przyjmującemu do 

przetwarzania dane osobowe, a Podmiot przyjmujący zobowiązuje się do zgodnego 
z prawem i niniejszą Umową ich przetwarzania, w celu realizacji Umowy głównej. 

2. Podmiot przyjmujący będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, 
następujące rodzaje danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, 
wykształcenie/kierunek kształcenia, które dotyczą następujących kategorii osób: 
uczestnicy projektu – uczniowie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. Dane 
osobowe mają charakter danych zwykłych. 

3. Realizator upoważnia Podmiot przyjmujący do przetwarzania danych osobowych 
wymienionych w ust. 2 wyłącznie w celu realizacji staży zawodowych przez uczniów ZS 
im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. 

4. Zakres przetwarzania obejmuje wprowadzanie, wgląd, drukowanie, usuwanie, 
archiwizację, przesyłanie. 

5. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej umowie Podmiotowi 
 przyjmującemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad to, które zostało 
 określone w ,,umowie głównej’’. 

 

§ 4 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Podmiot przyjmujący może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu określonym 
  w § 2 ust 2.  
2. Podmiot przyjmujący zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie                                  

z  udokumentowanym poleceniem Realizatora, zawartym w Umowie, Umowie głównej 
lub  w innym dokumencie wydanym przez Realizatora, co dotyczy także przekazywania 
 danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3. Podmiot przyjmujący informuje Realizatora przed podjęciem przetwarzania 
 polegającego na przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
 międzynarodowej jeśli wynika ono z obowiązku nałożonego na niego przez przepisy 
 prawa Unii lub prawa krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 
 informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Podmiot przyjmujący powinien przestrzegać 

zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz RODO.  
5. Podmiot przyjmujący oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne                                 

i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO                        
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne 
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zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o  którym mowa w art. 32 RODO a przede 
 wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 
 zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub  nieuprawnionym 
 dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
 przetwarzanych. 

6. Podmiot przyjmujący podejmuje środki zabezpieczające dane osobowe, w szczególności 
 obowiązany jest: 

a) współdziałać z Realizatorem w wywiązywaniu się z obowiązków określonych       
w art. 32 -36 RODO, w szczególności Podmiot przyjmujący zobowiązuje się 
przekazywać Realizatorowi informacje dotyczące stosowanych środków 
zabezpieczania danych osobowych,  

b) współdziałać z Realizatorem w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych:   
i. niezwłocznie informować Realizatora o podejrzeniach lub stwierdzonych 

przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w 24 
godziny od powzięcia takiej informacji,  

ii. współpracować przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym 
organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą,  

iii. przekazywać informacje niezbędne Realizatorowi do przeprowadzenia oceny 
skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji             
z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu,  

iv. umożliwiać Realizatorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających                              
i informować Realizatora o ustaleniach z chwilą ich dokonania,                                  
w szczególności o stwierdzeniu naruszenia, przy czym powiadomienie                      
o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną 
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Realizatorowi spełnienie 
obowiązku powiadomienia organu nadzoru. 

c) współdziałać z Realizatorem w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw 
określonych w rozdziale III RODO; 

d) niezwłocznie informować Realizatora, jeżeli zdaniem Podmiotu przyjmującego 
wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie 
danych osobowych; 

e) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez krajowy 
organ nadzorczy lub Europejską Radę Ochrony Danych, dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO; 

f) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych, w szczególności do urządzeń      
w ramach których dane osobowe są przetwarzane, wyłącznie osoby działające         
z jego upoważnienia, w zakresie wydanych przez Realizatora udokumentowanych 
poleceń  i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych; 

g) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się  do zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczeń     
w tajemnicy lub zapewnić by osoby podlegały odpowiedniemu ustawowemu 
obowiązkowi zachowania tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy 
istnieje również po realizacji Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Podmiotu 
przyjmującego; 

h) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
Realizatora, o którym mowa w art. 30 RODO, o ile dotyczy. 

7. Podmiot przyjmujący nie może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 
bez  uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Realizatora.  
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8. Podmiot przyjmujący zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu
 7 dni od powzięcia takiej informacji, poinformowania Realizatora o jakimkolwiek 
 postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
 przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przyjmujący, o jakiejkolwiek 
 decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, 
 skierowanych do Podmiotu przyjmującego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach 
 dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przyjmujący 
 prowadzonych przez organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.  

9. W przypadku rozwiązania Umowy lub Umowy głównej Podmiot przyjmujący 
 zobowiązany jest, zależnie od decyzji Realizatora, do usunięcia lub zwrócenia 
 Realizatorowi wszelkich danych osobowych oraz do usunięcia wszelkich ich 
 istniejących kopii i potwierdzenia tego faktu odpowiednim protokołem, który zostanie 
przekazany Realizatorowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 
 Umowy lub Umowy głównej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

10.Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Podmiot 
 przyjmujący ma obowiązek zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 
1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Realizatora o planowanych 
 zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Realizatorowi realną możliwość 
 reagowania, jeżeli planowane przez Podmiot przyjmujący zmiany w opinii  Realizatora  
 grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych osobowych lub zwiększają
 ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych osobowych 
 przez Podmiot przyjmujący. 

11.Realizator zobowiązuje Podmiot przyjmujący do wykonywania wobec osób, których 
 dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów 
 prawa  o ochronie danych osobowych. 

12.Podmiot przyjmujący prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

13.Podmiot przyjmujący jest zobowiązany przedstawić Realizatorowi listę upoważnionych 
osób w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy w celu 
przygotowania przez Realizatora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

14.Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające 
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

15.Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest określony w Załączniku nr 
 1 do niniejszej umowy. Upoważnienia są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak 
 niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wzór odwołania upoważnienia do 
 przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

16.Podmiot przyjmujący zapewnia, że wszystkie osoby zatrudnione przez niego są 
 przeszkolone w zakresie przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Realizator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przyjmujący przy przetwarzaniu danych osobowych                        
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

2. Podmiot przyjmujący zobowiązany jest umożliwiać Realizatorowi lub wskazanej przez 
Realizatora osobie trzeciej, dokonania audytów lub inspekcji, aby potwierdzić, iż 
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przetwarzanie toczy się zgodnie z prawem oraz niniejszą Umową, a także wykonać 
wynikające z nich zalecenia, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych powierzonych Podmiotowi przyjmującemu.  

3. Realizator realizować będzie prawo audytu lub inspekcji w godzinach pracy Podmiotu 
przyjmującego.  

4. Podmiot przyjmujący zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
 audytu lub inspekcji w terminie wskazanym przez Realizatora. 
5. Podmiot przyjmujący udostępnia Realizatorowi wszelkie informacje niezbędne do 
 wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  
 

§ 6 
Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji 

1. Przechowywanie powierzonych danych osobowych po zakończeniu realizacji   
 przedmiotu umowy odbywa się zgodnie z poniższymi zapisami:  
a) Podmiot przyjmujący zobowiązuje się przechowywać dokumentację przez okres 

dziewięciu lat od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy.  
b) Przyjmuje się, że miejscem przechowywania dokumentów związanych ze 

zrealizowaną umową w zakresie dotyczącym Podmiotu przyjmującego jest siedziba 
tego podmiotu. 

c) W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt. 
oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Podmiot przyjmujący 
działalności przed terminem, o którym mowa w pkt. a), Podmiot przyjmujący 
zobowiązuje się poinformować Realizatora o miejscu przechowywania dokumentów 
związanych ze zrealizowaną umową. Informacja ta jest wymagana w przypadku 
zmiany miejsca przechowywania dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt. a).  

d) W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w 
pkt. a) Realizator powiadomi o tym pisemnie Podmiot przyjmujący przed upływem 
terminu określonego w pkt. a). Postanowienia lit. c) stosuje się odpowiednio. 

e) Podmiot przyjmujący zapewni upoważnienie, przynajmniej dla jednej osoby              
w całym okresie przechowywania powierzonych danych. Podmiot przyjmujący 
zobowiązuje się, iż po upływie okresu ich przechowywania powierzone dane osobowe 
zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych.  

§ 7 
Odpowiedzialność Podmiotu przyjmującego 

1. Podmiot przyjmujący jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
 osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
 przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
2. Podmiot przyjmujący odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub brakiem 
 zastosowania właściwych środków bezpieczeństwa.  
3. Podmiot przyjmujący odpowiada za szkody, jakie powstaną u Realizatora lub osób 
 trzecich w wyniku niezgodnego z RODO lub niniejszą Umową przetwarzaniem 
 danych osobowych przez Podmiot przyjmujący, w szczególności w sytuacji zapłaty 
 odszkodowania przez Realizatora na podstawie art. 82 RODO.  
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot przyjmujący 
 niniejszej Umowy, Podmiot przyjmujący zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania 
 na zasadach ogólnych.  
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§ 8 
Czas obowiązywania Umowy powierzenia 

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia …........................ 
do dnia w którym zgodnie z tą umową upływa okres przechowywania i archiwizowania 
dokumentacji ustalony w oparciu o zapisy § 6. 
 
 

§ 9 
Warunki wypowiedzenia Umowy 

1. Realizator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu 
wypowiedzenia, gdy Podmiot przyjmujący:  

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Realizatora,  

3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  

4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,  
a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.  

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Realizatora jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
 umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.  

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 12 

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Realizatora. 
 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Realizatora oraz 
jeden dla Podmiot przyjmującego.  

 

 
 
Podmiot przyjmujący:                             Realizator: 
 
 
 



 

8 

 
 
 


