
Warszawa dn. ………..……………… r. 
 
 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Zawarta w dniu ………………………… r. w Warszawie pomiędzy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zwany dalej Administratorem danych 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zwany dalej Podmiotem Przetwarzającym 
Zwanych dalej Stroną lub Stronami 
 

1. Przedmiot umowy 
1.1. Administrator danych w ramach zadań i obowiązków wynikających …………………………………………………. powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych swoich …………………………………. 
1.2. Dane osobowe stanowiące zbiór danych udostępniane Podmiotowi przetwarzającemu w warunkach niniejszego paragrafu, określa się 

w następującym zakresie: 

 …………………………… 

 ………………………….. 

 ………………………….. 
 

2. Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego 
2.1. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany 

personel w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do: 



 przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” 
lub „RODO”, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami 
prawa oraz niniejszą umową, 

 przechowywania, przetwarzania powierzonych mu na podstawie art. 28 RODO wyłącznie w zakresie oraz celu związanym 
z realizacją postanowień niniejszej Umowy, 

 ochrony danych osobowych, a w szczególności stosowania przepisów RODO, zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i 
ustalonymi przez Strony warunkami, 

 zachowania tajemnicy służbowej w związku z realizacją umowy i obejmuje ona wszystkich uczestników procesu realizacji umowy, a 
dotyczy w szczególności wszelkich informacji, danych a także uzyskanych materiałów, 

 udzielania dostępu do powierzonych danych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych danych otrzymały od 
Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z niniejszej umowy oraz 
umowy produktowej, 

 Podmiot przetwarzający oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 
tajemnicy tych danych oraz sposobu ich przetwarzania i zabezpieczania. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku 
ujawniania, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest potrzebne celem 
wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego. 

 zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w 
zakresie określonym w art. 24-32 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż ma wdrożone odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne dzięki którym przetwarzanie przez niego danych osobowych spełniania wymogi Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i chroni prawa osób, których dane dotyczą. Oceniając, 
czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni Podmiot przetwarzający uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, 
w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 
ujawnienia, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, 

 przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem 
pkt. 2.6. 

 pomagania i wspierania Administratora danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie realizowania ich praw określonych w rozdziale III 
RODO, 



 przestrzegania zasad poufności, integralności i rozliczalności powierzonych mu danych podczas realizacji Umowy. 

 udostępniania Administratorowi danych, na jego uzasadnione żądanie wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do wykazania 
spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z art. 28 RODO, 

 umożliwienia Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, 

 udzielenia wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnienia dostępu do powierzonych danych osobowych, osobom wykonującym 
czynności kontrolne ze strony Administratora danych w zakresie niezbędnym do kontroli. 

 niezwłocznego informowania Administratora danych o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych, jego skali, 
okolicznościach, konsekwencjach oraz działaniach podjętych w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Podmiot 
przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz 
wdrażania właściwych środków naprawczych. 

 niezwłocznego informowania Administratora danych jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 
lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych, 

 informowania Administratora danych, w przypadku kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych przez uprawnione do 
tego przepisami prawa organy państwowe, z zastrzeżeniem możliwości wzięcia udziału w kontroli przedstawiciela Administratora 
danych, o ile organy kontrolne to umożliwią. 

 przetwarzania danych osobowych przez okres obowiązywania umowy, chyba że inne przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku 
wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej Podmiot przetwarzający jest 
bezwzględnie zobowiązany, w zależności od decyzji Administratora danych do: 
- zaprzestania przetwarzania powierzonych danych,  
- usunięcia (zwrotu lub zniszczenia potwierdzonego protokółem powierzonych mu danych osobowych), 
-skasowania wszelkich kopii tych danych będących w posiadaniu Podmiotu przetwarzającego, 
- podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie 

niniejszej Umowy. 
 

2.3. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż wyraźnie wskazane powyższymi 
postanowieniami oraz objęte upoważnieniem udzielanym w treści niniejszej Umowy jest niedopuszczalne. 

2.4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody 
Administratora danych oraz zobowiązuje się informować Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących 
dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu 
wobec takich zmian. 



2.5. W przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał z usług 
tylko takich podmiotów przetwarzających które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

2.6. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) danych do państwa trzeciego, znajdującego się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (EOG) chyba, że Zamawiający udzieli mu uprzedniej zgody na taki transfer. 
W przypadku wyrażenia zgody przez Administratora danych na taki transfer, Podmiot przetwarzający może dokonać transferu danych 
tylko wtedy, gdy transfer odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu i spełniony jest przynajmniej jeden z art. 45 – 47 
Rozporządzenia. 

2.7. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

2.8. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za kary prawomocnie nałożone na Administratora danych w związku z naruszeniem 
przez Podmiot przetwarzający przy wykonywaniu niniejszej umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zobowiązuje się 
do bezzwłocznego zwrotu Administratorowi danych kwoty pieniężnej w wysokości równowartości tych kar wraz z ewentualnymi 
odsetkami. 

2.9. W przypadku gdy Administrator danych będzie zobowiązany do zapłaty osobie, której dane dotyczą, jakichkolwiek kwot, w tym 
odszkodowań, na skutek działań, za które odpowiedzialność ponosi Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 
do bezzwłocznego zwrotu Administratorowi danych kwoty pieniężnej w wysokości równowartości tych kwot. 

2.10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za swoich podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne wraz z 
ewentualnymi odsetkami. 
 

3. Prawa i obowiązki Administratora danych 

3.1. Administrator danych jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę 
danych zgodnie z dyspozycją art. 24-32 Rozporządzenia. 

3.2. Administrator danych ma prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczącej przestrzegania przez podmiot przetwarzający zasad 
przetwarzania danych osobowych w procesie określonym w niniejszej Umowie. 

3.3. Uprawnienia kontrolne przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie mogą być wykonywane przez 
Administratora danych w terminach uprzednio uzgodnionych przez Strony Umowy, w miejscach przetwarzania danych osobowych 
objętych Umową. 



3.4. Administrator danych jest zobowiązany zapewnić, by osoby wykonujące czynności kontrolne w ramach audytu, w tym audytorzy 
zewnętrzni, którym Administrator zleci wykonanie audytu zostały zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, które 
uzyskają w związku z prowadzeniem audytu, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego. Administrator 
danych przedstawi w tym zakresie stosowne oświadczenie 

 

4. Postanowienia końcowe  
4.1. Strony umowy zobowiązane są zorganizować oraz utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, zapewniające 

bezpieczne przechowywanie danych, a także dołożą wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, 
ujawnieniu, lub dostępowi do tych danych. 

4.2. Z zastrzeżeniem postanowień umów produktowych i obowiązujących przepisów prawa Strony mają obowiązek ochrony informacji 
poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania 

4.3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Administrator danych     Podmiot przetwarzający 
Wykaz podmiotów którym Podmiot przewarzający powierza dane osobowe powierzone przez Administratora danych 

Lp. Nazwa Firmy Cel powierzenia 

   

   

   

   

   

   

   

 


