
UMOWA POWIERZENIA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu …………..………. w …………………………….….………………. pomiędzy:
Zespołem  Szkół  Specjalnych  z  siedzibą  w  Świdnicy,  58-100  Świdnica,  ul.  Rotmistrza  Witolda
Pileckiego  3,  NIP  884-274-23-96,  REGON:  021673636  zwanym  dalej  Zleceniodawcą,  którego
reprezentuje: 
Mgr Beata  Fijołek  -  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w Świdnicy,  działająca  z  upoważnienia
Zarządu Powiatu w Świdnicy nr uchwały 291/2016 z dnia 05 kwietnia 2016r. w imieniu i na rzecz
Powiatu Świnickiego zwaną dalej Zleceniodawcą lub Administratorem danych (administratorem)

a
dane podmiotu który zawiera umowę: firma/spółka
1) firma
 ………………………….……………..  z  siedzibą  w  ………….………,  ul.  …………………..,
wpisaną do …………… pod nr KRS …………….., NIP: ……………….., 
reprezentowaną przez:
Arkadiusza Marczaka.

lub

2) podmiot prowadzący działalność gospodarczą
imię  nazwisko  osoby  fizycznej  …………………….……………..  firma  pod  jaką  działalność  jest
prowadzona  ………………………….……………..  z  siedzibą  w  ………….………,  ul.
…………………..,,  NIP ………….………, REGON ………….………,

zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym
zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Strony  niniejszym  postanawiają  zawrzeć  Umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych
(„Umowa”), o następującej treści:

§ 1
Definicje

1. Dane  osobowe  -  wszelkie  informacje  dotyczące  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do
zidentyfikowania  osoby  fizycznej  bezpośrednio  lub  pośrednio,  w  szczególności  przez
powołanie  się  na  numer  identyfikacyjny  albo  jeden  lub  kilka  specyficznych  czynników
określających  jej  cechy  fizyczne,  fizjologiczne,  umysłowe,  ekonomiczne,  kulturowe  lub
społeczne.

2. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na
mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany dalej Zleceniobiorcą

3. Administrator  -  organ,  jednostka  organizacyjna,  podmiot  lub  osoba,  decydujące  o  celach  
i środkach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą

4. Zbiór  danych  -  każdy  posiadający  strukturę  zestaw  danych  o  charakterze  osobowym,
dostępnych  według  określonych  kryteriów,  niezależnie  od  tego,  czy  zestaw  ten  jest
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

5. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowywanie,  zmienianie,  udostępnianie  i
usuwanie,  
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
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6. Rozporządzenie- 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),

7. Inny  podmiot  przetwarzający  -  podmiot,  któremu  podmiot  przetwarzający  w  imieniu
administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych

§ 2
Oświadczenia Stron

1. Przedmiotem umowy są prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych 
w celu należytego wykonywania Umowy Głównej.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie i w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa, w tym :

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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). 

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Administrator  danych  powierza  Zleceniobiorcy  do  przetwarzania  dane  osobowe,  które

zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie

danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym
Umową.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych  nadane  zostały  upoważnienia  do  przetwarzania  danych  osobowych,  o  których
mowa  
w art. 29 RODO. Osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz 
z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich
zabezpieczenia.

6. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o „danych osobowych” bez bliższego określenia -
rozumie się przez to dane osobowe objęte umową.

§ 3
Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Zleceniobiorca  może  przetwarzać  dane  osobowe  przekazane  przez  Administratora  danych
wyłącznie w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy
nr………………………………………………………………………………………………………
z dnia …………………………………...............……………………… 

3. Zakres  przetwarzania  obejmuje  następujące  dane  osobowe:  imię,  nazwisko,  datę  urodzenia,  nr
PESEL,  adres  zamieszkania,  nr  telefonu  ,  opinię  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  i  inną
dokumentację medyczną.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie  
w celach związanych z realizacją Umowy Głównej i wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do
realizacji tych celów.
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5. Na  wniosek  Administratora  danych  lub  osoby,  której  dane  dotyczą  Zleceniobiorca  wskaże
miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

§ 4
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Strony deklarują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą
starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów
Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu
należyte,  odpowiednie  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  zabezpieczenie
powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczególności  zabezpieczyć  je  przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  
z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
3. Zleceniobiorca  oświadcza,  że zastosowane do przetwarzania  powierzonych danych  systemy
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zleceniobiorca  przetwarza  dane  osobowe  wyłącznie  na  udokumentowane  polecenie
administratora, przy czym strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenie uznaje się zadania  
i  czynności  zlecone  do  wykonywania  Podmiotowi  przetwarzającemu  w  umowie  głównej  oraz  
w ramach jej wykonywania. 
5. Podmiot  przetwarzający,  biorąc  pod  uwagę  charakter  przetwarzania,  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 jej praw. 
6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
pomaga  administratorowi  wywiązać  się  z  obowiązków  określonych  w  art.  32–36  rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
9. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.
10. Podmiot przetwarzający upoważniony jest do przetwarzania, w imieniu Administratora, danych
osobowych wyłącznie w okresie obowiązywania umowy głównej. 
10.1.  Do  przetwarzania  danych  osobowych  mogą  być  dopuszczone  wyłącznie  osoby  posiadające
upoważnienie.
10.2. Podmiot przetwarzający oświadcza,  że każda osoba (pracownik, osoba będąca stroną umowy
cywilnoprawnych  oraz  inne  osoby pracujące  na  rzecz  Podmiotu  przetwarzającego),  która  zostanie
upoważniona  do  przetwarzania  danych  osobowych  będących  przedmiotem  umowy,  zostanie
zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy przed ich udostępnieniem oraz do zachowania
w  tajemnicy  wszelkich  informacji  dotyczących  sposobów  zabezpieczenia  powierzonych  do
przetwarzania danych osobowych.
11.  Strony  oświadczają,  że  z  tytułu  wykonywania  umowy  Podmiotowi  przetwarzającemu  nie
przysługuje wynagrodzenie

§ 5
Incydenty i zgłoszenia

1 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin,
powiadomić  Administratora  o  wszelkich  stwierdzonych  przypadkach  „naruszenia  ochrony  danych
osobowych”,  tj.  przypadkach  naruszenia  bezpieczeństwa  prowadzącego  do  przypadkowego  lub
niezgodnego  z  prawem  zniszczenia,  utracenia,  zmodyfikowania,  nieuprawnionego  ujawnienia  lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
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2.  Podmiot  przetwarzający  powiadamia  Administratora  o naruszeniu  ochrony danych  osobowych  
w formie uzgodnionej przez Strony umowy, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. Informacja
przekazana  przez  Podmiot  przetwarzający  powinna  być  przesłana  w  formie  zaszyfrowanej  oraz
zawierać, co najmniej:
1) opis charakteru naruszenia oraz wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały
naruszone oraz ilość i rodzaj danych, których naruszenie dotyczy; 
2)  imię,  nazwisko i  dane  kontaktowe inspektora  ochrony danych  lub  innej  jednostki  lub  osoby,  
z którą Administrator może się kontaktować w związku z wystąpieniem naruszenia,
3) opis możliwych konsekwencji naruszenia;
4) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w
celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
3.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Administratora  
o  jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,  dotyczącym
przetwarzania  danych  osobowych,  o  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu
dotyczącym  przetwarzania  tych  danych,  skierowanej  do  Podmiotu  przetwarzającego,  a  także  
o wszelkich planowanych lub trwających kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych
osobowych,  w  szczególności  prowadzonych  przez  inspektorów  upoważnionych  przez  organ
nadzorczy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora do przekazania mu wszelkich
informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku
przeprowadzonej kontroli lub w prowadzonym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub
sądowym.  Powyższe  dotyczy  wyłącznie  danych  osobowych  powierzonych  Podmiotowi
przetwarzającemu przez Administratora.

§ 6
Zwrot, usunięcia powierzonych danych osobowych

1.  Podmiot  przetwarzający  jest  zobowiązany,  adekwatnie  do  żądania  Administratora,  do  zwrotu
Administratorowi lub do usunięcia wszystkich danych osobowych (w tym wszelkich ich kopii),  po
zakończeniu  świadczenia  usług  związanych  z  przetwarzaniem  lub  rozwiązania  umowy  głównej,
zależnie  od  decyzji  administratora  danych  w  terminie  3  dni  roboczych  od  otrzymania  takiego
polecenia od Administratora, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych
osobowych. 
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany również, w przypadku korzystania z usług Podprocesora,
do  spowodowania  zwrotu  lub  usunięcia  danych  osobowych  przez  Podprocesora  
w tym samym terminie.
3. Zwrot lub usunięcie danych osobowych nastąpi w formie i na zasadach, które określi
Administrator.
4. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający przedstawi protokół ze zniszczenia
lub usunięcia danych osobowych.
5. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów prawa, Podmiot przetwarzający zobowiązany
był  do  przechowywania  powierzonych  danych  osobowych  po zakończeniu  okresu  obowiązywania
umowy,  Podmiot  przetwarzający  niezwłocznie  poinformuje  Administratora  
o wystąpieniu takich okoliczności. W powyższej sytuacji Podmiot przetwarzający uprawniony będzie
do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie  i  celu wykonania  takich
obowiązków wynikających z przepisów prawa, zaś po ich spełnieniu niezwłocznie usunie powierzone
dane osobowe lub  dokona ich  anonimizacji.  Na żądanie  Administratora,  Podmiot  przetwarzający  
w ciągu 7 dni od usunięcia lub anonimizacji danych osobowych przedstawi Administratorowi dowód
dokonania tych czynności.
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§ 7
Audyt Podmiotu przetwarzającego

1. Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków  określonych  w  niniejszej  umowie  oraz  umożliwia  administratorowi  lub  audytorowi
upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 
2.  Zleceniodawca  jest  uprawniony  do  Audytów  i  weryfikacji  przestrzegania  zasad  przetwarzania
danych osobowych wynikających z RODO oraz umowy, poprzez prawo żądania udzielenia pisemnej
informacji  lub wyjaśnień przez Zleceniobiorcę oraz w uzasadnionych wypadkach,  przez dostęp do
wszelkich  pomieszczeń,  w  których  Zleceniobiorca  przetwarza  dane  osobowe,  jak  też  dostęp  do
dokumentów,  infrastruktury  teleinformatycznej  oraz  systemów  IT,  jeżeli  mają  one  związek  
z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
3.  Audyt  przestrzegania  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  może  nastąpić  wyłącznie  po
uprzednim powiadomieniu Zleceniobiorcę przez Zleceniodawcę o zamiarze przeprowadzenia takiego
audytu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przed datą rozpoczęcia audytu, ze wskazaniem  
w formie pisemnej osób wyznaczonych do jego przeprowadzenia.
4. Na skutek przeprowadzonego audytu, Zleceniodawca może skierować do Zleceniobiorcy zalecenia
dotyczące poprawy jakości środków bezpieczeństwa chroniących dane osobowe, które Zleceniobiorca
jest  zobowiązany  zastosować  niezwłocznie,  ale  nie  później  niż  w  terminie  10  dni  od  uzyskania
rekomendacji od Zleceniodawcy.
5.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  zaleceń,  poinformować
Zleceniodawcę, jeżeli zdaniem Zleceniobiorcy wydane mu rekomendacje, o których mowa w ust. 4,
naruszają RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
6. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ponownie ujawnione Zleceniodawca może naliczyć karę
umowną bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.
7. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca powinien niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o
miejscach, w których przetwarzane są powierzona dane osobowe, wykazie osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych oraz udzielić mu innych informacji niezbędnych do zrealizowania
obowiązków  wynikających  z  RODO.  Zleceniobiorca  powinien  niezwłocznie,  na  żądanie
Zleceniodawcy,  poinformować  go  o  wszelkich  zmianach  miejsc,  w  których  przetwarzane  są
powierzona dane osobowe, jak również o technicznych i organizacyjnych środkach zabezpieczenia
danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 8
Odpowiedzialność Stron

1.  Zleceniobiorca  odpowiada  za  szkody  poniesione  przez  Zleceniodawcę  oraz  osobę,  której  dane
powierzono do przetwarzania,  spowodowane przetwarzaniem,  jeśli  nie dopełnił  obowiązków, które
nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub
wbrew tym instrukcjom.
1. Administrator  danych  ponosi  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  przepisów  prawa  
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według:

1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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) zwanego dalej „RODO“. 

2)Dziennik Ustaw Poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
2. Powyższe  nie  wyłącza  odpowiedzialności  Zleceniobiorcy  za  przetwarzanie  powierzonych
danych niezgodnie z umową. 
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§ 9
Czas trwania umowy

1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia
Umowy Głównej na świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług.
2.  Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę wraz z Umową Główną z zachowaniem  
z zachowaniem okresu wypowiedzenia Umowy Głównej.
3. Zleceniodawca upoważniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku, gdy:
1) organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych
wykażą, że Zleceniobiorca lub Podprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
2)  Zleceniodawca  stwierdzi,  w  tym  po  przeprowadzeniu  kontroli,  o  której  mowa  w  §  6,  
że  Zleceniobiorca  lub  Podprocesor  nie  przestrzegają  zasad  przetwarzania  danych  osobowych
określonych w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych
lub umowie;
3) Zleceniobiorca uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie audytu, o którym jest mowa w § 6.
3.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  rozwiązania  umowy  z  Podprocesorem  
w przypadku, gdy zażąda tego Zleceniodawca, a w szczególności w sytuacji,  gdy Podprocesor nie
przestrzega  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  wynikających  z  obowiązującymi  przepisami
prawa  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych  lub  umowy  pomiędzy  Zleceniobiorcą  
a Podprocesorem.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 
2. W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.
3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również
inne  przepisy  dotyczące  ochrony  danych  osobowych,  a  także  wszelkie  nowelizacje,  jakie  wejdą  
w  życie  po  dniu  zawarcia  Umowy,  jak  również  akty  prawne,  które  zastąpią  wskazane  ustawy  
i rozporządzenia.
4. Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze
Stron.

         Administratorem Podmiotem przetwarzającym

………….………….……… ………….…………….………
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