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UMOWA  

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zawarta w dniu _________ we Wrocławiu pomiędzy:  

Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 13 dla Uczniów Niewidomych i 
Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. 
Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław, Regon 000704600, NIP 899-18-38-405 reprezentowanym 
przez: 
Roberta Warchalewskiego  – Dyrektora Ośrodka, 

zwanego dalej Powierzającym lub Administratorem, 

 

 _________________ - ________________ 

zwaną dalej Powierzającym lub Administratorem 

 

a 

 

______________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________ - ________________ 

zwaną dalej Przetwarzającą,  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. 

 

§ 1 

1. Powierzająca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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) i niniejszym powierza Przetwarzającej przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie, a Przetwarzająca zobowiązuje się do ich 

przetwarzania zgodnie z prawem i niniejszą Umową.  

2. Przetwarzająca oświadcza, że nie przekazuje powierzonych danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nią prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Powierzająca. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Powierzająca informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, 

o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze regulacje w obszarze ochrony danych 

osobowych pomiędzy Stronami.   

 

§ 2 

1. Administrator powierza Przetwarzającej przetwarzanie danych osobowych, opisanych 

szczegółowo w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w celu wykonania Umowy Głównej nr _________ 

zawartej pomiędzy  stronami w dniu ________, której przedmiotem jest 

_____________________________. 
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2. Kategorie osób, których powierzenie dotyczy:_________________________________________ 

3. Rodzaj powierzonych danych: ______________________________________________________ 

4. Charakter przetwarzania dokonywanego przez Przetwarzającą:________________________  

5. Przetwarzająca może przetwarzać powyższe dane osobowe wyłącznie w celu określonym ust. 1 

niniejszego paragrafu i wyłącznie na okres realizacji Umowy Głównej oraz jej finalnego rozliczenia 

pomiędzy stronami.  

6. Po zakończeniu współpracy Przetwarzająca zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 7 dni od dnia zakończenia stosunku wynikającego z Umowy Głównej: 

a.   zwrócić wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało jej powierzone;  

b. usunąć powierzone dane z własnych systemów informatycznych oraz własnych 

nośników danych; 

c. zniszczyć dane osobowe przechowywane na własnych nośnikach w wersji 

papierowej 

- chyba że prawo Unii lub przepisy prawa krajowego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

§ 3 

1. Przetwarzająca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno powierzonych danych, jak 

również informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania poufności 

obowiązuje bezterminowo. 

2. Przetwarzająca zobowiązuje się, iż do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostaną 

dopuszczone jedynie osoby wcześniej upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności 

przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności jest bezterminowe. 

 

§ 4 

1. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Przetwarzająca w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw 

określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

2. Przetwarzająca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

 

 

§ 5 

1. Zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Przetwarzająca wdraża odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych, w tym między innymi, w stosownym przypadku: 

a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 

odporności systemów i usług przetwarzania poprzez takie zabezpieczenia jak: 

zabezpieczenie komputerów hasłem, stosowanie aktualnego oprogramowania 

antywirusowego oraz firewall, wprowadzenie zabezpieczeń fizycznych i 

organizacyjnych obszaru przetwarzania; 

c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych poprzez takie 

działania jak tworzenie kopii bezpieczeństwa; 



Polityka Ochrony Danych Osobowych – Załącznik nr 8 – DSOSW nr 13 

 
 

3 
 

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania poprzez takie 

działania jak: szkolenia personelu, audyty wewnętrzne. 

 

§ 6  

1. Przetwarzająca udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz określonych w art. 28 

Rozporządzenia.  

2. Przetwarzająca zobowiązuje się udzielić Administratorowi pisemnej odpowiedzi na zapytania 

dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia 

wpłynięcia zapytania. 

3. Przetwarzająca umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

administratora przeprowadzanie kontroli (audytów, w tym inspekcji) i przyczynia się do nich. 

4. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Przetwarzającej w terminie 7 dni 

przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Przetwarzająca upoważniona jest odmówić  

przeprowadzenia czynności kontrolnych, jeżeli pojawią się oni w siedzibie Przetwarzającej bez 

zawiadomienia, lub po zawiadomieniu, które nie uwzględnia terminu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

5. Kontrola obejmuje swym zakresem przetwarzanie powierzonych danych osobowych.  

 

§ 7 

 

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

2. Przetwarzająca informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących 

dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od dnia 

poinformowania.  

3. W przypadku korzystania przez Przetwarzającą z usług dalszego podmiotu przetwarzającego jest 

ona zobowiązana aby przetwarzanie było wykonywane na podstawie  pisemnej  umowy, 

nakładającej  na  dalszy podmiot  przetwarzający co najmniej takie  same obowiązki jak nałożone 

na Przetwarzającą niniejszą Umową. 

 

§ 8 

1. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych, w tym naruszenia ich poufności, integralności 

lub dostępności Przetwarzająca zobowiązana jest: 

a. wyeliminować przyczynę naruszenia; 

b. niezwłocznie zawiadomić o tym naruszeniu Administratora, jednak  nie później niż 

w ciągu 36 godzin od momentu stwierdzenia - podając przy tym informacje o 

wszelkich okolicznościach zdarzenia; 

c. zabezpieczyć wszelkie materiały i dowody na okoliczność naruszenia; 

d. podjąć stosowne środki dla ograniczenia skutków wystąpienia naruszenia. 

2. Przetwarzająca niezwłocznie powiadamia Administratora o wszelkich czynnościach 

i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych danych osobowych przez organy 

administracji publicznej (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub 

organy wymiaru sprawiedliwości.   
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§ 9 

1. Przetwarzająca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora oraz osób 

trzecich za wszelkie szkody wnikające z jej działania lub zaniechania w związku z przetwarzaniem 

powierzonych danych osobowych.  

2. W przypadku, gdy Administrator zostanie zobowiązany  do  zapłaty  jakichkolwiek  należności 

wynikających z działania lub zaniechania Przetwarzającej w związku z przetwarzaniem 

powierzonych danych osobowych, Przetwarzająca zobowiązuje się pokryć poniesione przez 

Administratora z tego tytułu wszelkie koszty, w tym wynikające z: 

a. roszczeń osób trzecich; 

b. kar administracyjnych. 

3. Przetwarzająca ponosi tożsamą odpowiedzialność względem Administratora oraz osób trzecich 

za wszelkie podmioty, którym powierzy realizację Umowy, w szczególności w ramach dalszego 

powierzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

1. Umowa ulega rozwiązaniu bez odrębnego wypowiedzenia z chwilą zakończenia świadczenia 

przez Przetwarzającą na rzecz Administratora usług wynikających z łączącej strony Umowy 

Głównej, o której mowa w § 2 niniejszej Umowy. 

2. Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, jak również Umowę Główną ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Przetwarzająca:  

a. wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową; 

b. nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych przez Administratora naruszeń 

w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych, Kodeksu cywilnego, a także przepisy Rozporządzenia. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZA ADMINISTRATORA 
 
 
 

 

ZA PRZETWARZAJĄCĄ 
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