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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Zawarta w dniu …………….............. w Katowicach pomiędzy: 

Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, instytutem badawczym z siedzibą w Katowicach, ul. 
Kossutha 6, 40-844 Katowice, działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział 

Gospodarczy, pod nr KRS 0000058172, posługującym się numerami NIP 634-012-55-19 i REGON 
271590804, reprezentowanym przez: 

dr hab. inż. Jana Skowronka – Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

Wariant A  

______________________________ (imię i nazwisko) legitymującym się dowodem osobistym serii ____ 
nr __________, wydanym przez __________________, PESEL ___________________,  prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą ________________________________________ z siedzibą w  
__________________, ul. _______________________ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, posiadającym/ą: NIP  nr __________________ REGON nr  ________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

...............................................................  -........................................................... 

...............................................................  -........................................................... 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

Wariant B  

______________________________ spółką _____________, z siedzibą w ________________, ul. 
__________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, pod nr KRS ___________, posiadającą: NIP nr 
____________________  , REGON ____________________ , reprezentowaną przez: 

...............................................................  -........................................................... 

...............................................................  -........................................................... 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy nr ZP/13/ZO/BO/2019 z dn. ………………….. r. na sukcesywne 
wykonywanie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla 
pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Zamawiający powierza 
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 ust. 3 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO). Zamawiający powierza Wykonawcy do 
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przetwarzania dane osobowe wskazane w § 1, pkt. 3 niniejszej umowy, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych (ADO), które powierza.  

3. Powierzone dane zawierają informacje o pracownikach. 

4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym 
w § 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową 
i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie powierzenia oraz 
wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi z art. 
32 RODO. 

6. Kontakt do Zamawiającego w sprawach dotyczących danych osobowych: Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych: Maria Korcz-Olejek, adres email: iodo@ietu.pl, numer telefonu: 32 254 60 
31 w. 124. 

7. Kontakt do Wykonawcy w sprawach dot. danych osobowych: …………………………………………………, 
tel. ……………………... 

 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące 
kategorie danych osobowych:  
a) imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia,  
c) obywatelstwo, 
d) rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości wraz z datą wydania i ważności, 
e) nr telefonu kontaktowego,  
f) datę wyjazdu i przyjazdu, liczbę dni pobytu, 
g) kraj docelowy i trasę przejazdu. 

2. Celem przetwarzania danych jest rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych dla 
pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 

3. Zakres przetwarzania obejmuje następujące operacje dotyczące powierzonych danych 
osobowych: wprowadzanie, wgląd, modyfikację, drukowanie, usuwanie, archiwizację, 
przesyłanie danych osobowych. Dane osobowe będą przez Wykonawcę przetwarzane w formie 
elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie wydruków. 

4. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szczegółowo 
opisanych w umowie, o której mowa w § 1 ust.1 i w sposób zgodny z niniejszym załącznikiem. 

§ 3 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2 ust 
1, do: 
a) zabezpieczenia danych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych 

pozwalających na należyte ich zabezpieczenie;  
b) udostępnienia przetwarzanych danych na żądanie Zamawiającego,  
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c) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
ADO, zawierający informacje wskazane w art. 30 RODO i na zasadach tam określonych. 
Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania rejestru na żądanie organu nadzorczego,  

d) prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy przetwarzaniu danych. 
Osoby zatrudnione przez Wykonawcę są przez niego zobowiązane do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych na podstawie Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi 
w formie pisemnej lub innej wskazanej wykonanie powyższych obowiązków, 

e) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzeń i systemów informatycznych 
służących Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych,  

f) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca, 

g) do wykonania czynności objętych Umową dopuszcza jedynie osoby posiadające imienne 
upoważnienia wraz z klauzulą poufności i posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony 
danych osobowych, 

h) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, do których będzie miał 
dostęp w związku z wykonywaniem Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie Umową, RODO, 
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz z innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:  
a) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, 
b) wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez inny organ 

nadzorczy, którego kontrola może dotyczyć ochrony danych osobowych, w związku 
z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich 
decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Wykonawcy w związku 
z powyższym, 

c) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub 
przygotowawczych związanych z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych 
osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych 
wobec Wykonawcy w związku z powyższym, 

d) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych po 
stronie Wykonawcy, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do 
powierzonych danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 
powierzonych Wykonawcy danych osobowych z uwzględnieniem ust. 4. 

4. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych 
osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony 
danych osobowych zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin 
liczonych od stwierdzenia naruszenia: 

a) poinformować o tym ADO, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia, 
w zakresie wynikającym z art. 33 RODO; 

b) ustalić przyczynę naruszenia; 
c) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie 

danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami; 
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d) niezwłocznie zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 
okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości w tym celu 
współpracuje z ADO na każdym etapie wyjaśniania sprawy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu przetwarzania danych 
osobowych, po uprzednim poinformowaniu o kontroli przed jej rozpoczęciem, jak również do 
żądania od Wykonawcy udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych 
osobowych, udostępnienia rejestrów przetwarzania oraz żądania składania przez niego 
pisemnych wyjaśnień.  

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Zamawiającego sporządza 
protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca może 
wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie 
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie 
Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych 
osobowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się służyć pomocą Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32-
36 RODO. 

10. Wykonawca nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych 
podmiotom trzecim, bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody Administratora, 
w szczególności podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

11. Wykonawca może „podpowierzyć” usługi objęte umową, o której mowa w § 1 ust. 1 i niniejszym 
załącznikiem podwykonawcom jedynie za zgodą Zamawiającego, jeśli jest to zgodne z warunkami 
korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust. 2 i 4 Artykułu 28 
RODO.  

§4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie, ujawnienie, przekazanie osobom 
nieupoważnionym.  

2. W przypadku zakończenia/rozwiązania Umowy Wykonawca nie ma prawa przetwarzać 
powierzonych danych osobowych na podstawie Umowy i jest zobowiązany zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego zwrócić te dane lub je usunąć wraz z istniejącymi kopiami pod rygorem 
naprawienia wszelkich szkód związanych z ich naruszeniem. 

3. W przypadku naruszenia przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych lub niniejszej 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zamawiający, jako 
administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie 
ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego 
tytułu straty i koszty.  

§5  

Czas obowiązywania Umowy powierzenia  

1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 
31.12.2020 r.  
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2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wskazanych § 2 ust. 1 następuje na okres 
obowiązywania Umowy. 

§ 6  

Warunki wypowiedzenia i rozwiązania Umowy  

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy 
Wykonawca:  
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,  
b) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zamawiającego,  
c) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  
d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, 

a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.  

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zamawiającego jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.  

3. Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §1 ust.1 i niniejszej umowy 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić 
lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym 
skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji 
i potwierdzić powyższe przekazanym Zamawiającemu protokołem.  

§ 7  

Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

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

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY 

 


