
Załącznik nr 2 do umowy nr ……….. z dnia ………….. r.

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Nr MOPS /……/……….. 

zawarta w dniu ………………

w Kraśniku

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  23-210  Kraśnik,  ul.  Grunwaldzka  4a,  NIP: 
7151331106, REGON: 004173980, reprezentowaną przez:

Elżbietę Cholewińską – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kraśniku

zwanym w treści Umowy Administratorem Danych (Zamawiającym),

a:

………………………………,  NIP  ……………  REGON:………………,  reprezentowanym 
przez: 

………………………….

zwanym w treści Umowy Wykonawcą.

Przedmiotem  Umowy  jest  powierzenie  Wykonawcy  danych  osobowych  zbioru  danych 
o nazwie „Lista osób uprawnionych do korzystania z posiłków” w procesie realizacji 
Umowy Nr …………. z dnia ………… r. na  realizację „Usługi przygotowania i wydawania 
gorących  posiłków” oraz  zabezpieczenie  przez  Wykonawcę  powierzonych  danych 
osobowych.

§ 1

Zamawiający jest administratorem danych  osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy  
z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002  r. Nr 
101, poz. 926 ze zm) zwaną dalej Ustawą i jednocześnie realizuje odpowiednią ochroną 
danych zgodnie z dyspozycją art. 36 i 39 powołanej Ustawy.

§2

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu na 
podstawie art. 31 Ustawy dane osobowe, wyłącznie w  zakresie oraz celu związanego 
z realizacją postanowień Umowy Nr ………… z dnia ………………. r.

2. Przy  przetwarzaniu  powierzonych do  przetwarzania  danych  osobowych  Wykonawca 
przestrzega zasad wskazanych w niniejszej  umowie,  w ustawie z  dnia  29 sierpnia  
1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  w  rozporządzeniu  Ministra  Spraw 

1



Załącznik nr 2 do umowy nr ……….. z dnia ………….. r.

Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy informatyczne  służące  do  przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

§ 3

Obowiązek  zachowania  tajemnicy  obejmuje  wszystkich  uczestników  Umowy,  
w szczególności wszelkich informacji, danych a  także materiałów uzyskanych  w  związku 
z zawarciem i realizacją Umowy Nr …………… z dnia ………… r.

§ 4

Niedopuszczalne jest przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz 
celach innych niż wyraźnie wskazane postanowieniami niniejszej Umowy.

§5

Dane  osobowe  stanowiące  zbiór  danych  udostępnionych  Wykonawcy  w  warunkach 
niniejszej Umowy określa się w sposób następujący:

1. imię, nazwisko;

2. adres zamieszkania.

§ 6

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zastosowania  przy  przetwarzaniu  danych 
osobowych  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę  danych  
w zakresie określonym w art. 36-39a powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych  

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące 
do  przetwarzania  powierzonych  Wykonawcy  kopii  danych  osobowych  były  zgodne  
z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 1024). 

§8

Wykonawca  i  Zamawiający  wskazują  następujące  osoby,  które  będą  pełnić  funkcję 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) .

1.Ze strony Wykonawcy funkcję pełnić będą:

…………………………..

2.Ze strony Zamawiającego funkcję pełnić będzie Elżbieta Cholewińska.
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§ 9

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  poufności,  integralności  
i rozliczalności powierzonych mu przez Zamawiającego danych osobowych.

2. Wykonawca,  przed  rozpoczęciem  przetwarzania  powierzonych  do  przetwarzania 
danych  osobowych,  podejmie  środki  zabezpieczające  zbiór  danych  osobowych  o 
których  mowa  w art.  36–39  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do  przetwarzania  powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych  mogą  być 
dopuszczone jedynie osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych.

4. Zamawiający  powierzy  dane  osobowe  Wykonawcy  po  niezwłocznym  dostarczeniu 
Zamawiającemu  kopii  potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  wystawionych 
upoważnień  imiennych,  o  których  mowa  w ust.  3.  Powierzenie  danych  osobowych 
będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.

5. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  w  poufności  wszystkich  danych 
powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków 
służących zachowaniu w tajemnicy danych przez osoby świadczące pracę na rzecz 
Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego mające do 
nich dostęp, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, 
jak  
i po jego ustaniu.

7. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:

1) wszelkich  przypadkach  naruszenia  bezpieczeństwa  powierzonych  do  przetwarzania 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

2) wszelkich  czynnościach  z  własnym  udziałem  w  sprawach  dotyczących  ochrony 
powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych  prowadzonych  
w  szczególności  przed  Generalnym  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  Zamawiającemu  oraz  innym podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania  danych  powierzonych  przez  Zamawiającego,  a w szczególności  do 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego 
lub  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  3,  obowiązków  dotyczących  ochrony  danych 
osobowych.
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9. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 
trzecim,  jakie  powstały  w  wyniku  niezgodnego  z  Umową,  przepisami  prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r.  o  ochronie  danych  osobowych  lub  rozporządzeniem,  o  którym  mowa  w  ust.  1, 
przetwarzania danych osobowych.

§ 10

1.  W  przypadku  wygaśnięcia  niniejszej  Umowy,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
usunięcia, zwrotu lub zniszczenia danych osobowych.

2.Wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 winno być potwierdzone protokołem. 

3.Wykonawca  zobowiązany  jest  w  przypadku  wygaśnięcia  niniejszej  Umowy  do 
skasowania  wszystkich  kopii  obejmujących  dane  osobowe,  a  będących  w  posiadaniu 
Wykonawcy  oraz  do  podjęcia  stosownych  działań  w  celu  wyeliminowania  możliwości 
dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy oraz Umowy 
Nr  ……………..  z  dnia  …………..  r.  której  przedmiotem  jest   realizacja  „Usługi 
przygotowania i wydawania gorących posiłków”

4.  Umowa  nie  upoważnia  Wykonawcy  do  dalszego  powierzenia  innym  podmiotom 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

§ 11

Strony  Umowy  zobowiązują  się  do  zorganizowania   oraz  utrzymania  środków 
bezpieczeństwa oraz  stosowania procedur  zapewniających bezpieczne  przechowywanie 
danych,  a  nadto  dołożą  należytej  staranności  aby  zapobiec  jakiemukolwiek 
nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu lub dostępowi do tych danych przez osoby 
nieuprawnione.

§ 12

Umowa powierzenia danych osobowych zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

§ 13

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

§ 14

W sprawach spornych sądem właściwym do prowadzenia postępowania sądowego, będzie 
właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA:
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