Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/ZO/WMW/2019

Załącznik nr 6
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………….. w Lublinie
pomiędzy:
Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego
z siedzibą: Ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin,
NIP; 9461820616 REGON 430042570
reprezentowaną przez:
…………………………………………….. ,
zwaną/zwanym dalej „Procesorem”
a
………………………….
z siedzibą: ………………………………….
NIP ………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
zwaną/zwanym dalej „Podprocesorem”.
§1
1. Na podstawie art. 28 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
(Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1) (dalej: RODO) Procesor powierza Podprocesorowi przetwarzanie danych
osobowych.
2. Procesor powierza Podprocesorowi przetwarzanie danych osobowych jedynie w zakresie określonym
w § 2 niniejszej umowy, a Podprocesor zobowiązuje się dokonywać przetwarzania danych jedynie
w zakresie tego powierzenia.
§2
1. Podprocesor będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych, powierzone na podstawie
niniejszej Umowy:
1) dane zwykłe:
a) imię i nazwisko,
b) numer ewidencyjny PESEL,
c) numery telefonów,
d) adres zamieszkania,
e) data urodzenia,
f) inne ……………………………………………………
2) dane szczególne:
a) dokumentacja medyczna - dane dotyczą następujących kategorii osób: uczestnik projektu
„Wspólnie możemy więcej – II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa
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2. Powierzone przez Procesora dane osobowe będą przetwarzane przez Podprocesora wyłącznie w celu
realizacji usług wynikających z zawartej umowy w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej- II
etap” w związku z zawartymi umowami.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

§3
Podprocesor zobowiązuje się, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, o
których mowa w § 2 ust. 1, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków
technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32
RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
Podprocesor oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i
zabezpieczenie danych osobowych.
Podprocesor zobowiązuje się:
a) dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, w tym
zwłaszcza zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa oraz podejmować wszelkie środki
wymagane na mocy art. 32 RODO,
b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami
chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą,
c) przetwarzać dane powierzone przez Procesora wyłącznie przez osoby upoważnione przez
Podprocesora,
d) zachować i zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO,
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie realizacji usługi przez Podprocesora, jak i
po jego ustaniu,
e) każdorazowo uzyskiwać uprzednią pisemną zgodę Procesora na powierzenie konkretnych
operacji przetwarzania danych w drodze pisemnej umowy powierzenia, zgodnie z art. 28 ust. 2
i 4 RODO, tylko w celu wykonania Umowy,
f) w miarę możliwości pomagać Procesorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
g) pomagać Procesorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
h) udostępniać Procesorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Procesorowi lub audytorowi upoważnionemu
przez Procesora przeprowadzanie audytów,
i) nie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
j) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
Procesora, zgodnie z art. 30 RODO.
Podprocesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Procesora o:
a) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub instytucji,
b) każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza,
c) każdym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
d) przeprowadzeniu przez organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych
danych.
Procesor ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy oraz żądania składania przez
Podprocesora pisemnych wyjaśnień.
Podprocesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień i poprawy bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych oraz udzielenia odpowiedzi na każde pytanie Procesora dotyczące
przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Procesor zobowiązuje się współdziałać z Podprocesorem w wykonaniu niniejszej Umowy.
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§4
Podprocesor odpowiada za naprawienie wyrządzonej Procesorowi lub osobom trzecim szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności z
zastosowania lub nie zastosowania właściwych środków bezpieczeństwa, naruszenia obowiązków
wynikających z RODO lub prawa polskiego oraz za udostępnienie danych osobom
nieupoważnionym.
W przypadku naruszenia przepisów RODO, prawa polskiego lub niniejszej Umowy z przyczyn
leżących po stronie Podprocesora, w wyniku czego Procesor zostanie zobowiązany do zapłaty
jakichkolwiek należności, Podprocesor zobowiązuje się pokryć Procesorowi poniesione z tego tytułu
wszelkie koszty.

1.

2.

§5
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, zgodnie z umową dotyczącą realizacji usługi.
§6
Procesor może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podprocesor:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
b) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu
ich przetwarzania,
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Procesora,
d) nie ma zdolności do dalszego wykonywania Umowy.
§7
1. W przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Podprocesor
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych, usunie wszelkie dane osobowe
przechowywane na własnych nośnikach danych, systemach informatycznych lub w wersji
papierowej, których przetwarzanie zostało mu powierzone, chyba że prawo Unii Europejskiej lub
prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. Usunięcie danych powinno zostać
potwierdzone stosownym oświadczeniem.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy oraz wypełnieniu obowiązku przechowywania
dokumentów do dnia 31.12.2023 r. Podprocesor niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni
kalendarzowych, usunie wszelkie dane osobowe przechowywane na własnych nośnikach danych,
systemach informatycznych lub w wersji papierowej, których przetwarzanie zostało mu
powierzone, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych
osobowych. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem

1.
2.
3.

§8
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy RODO oraz prawa
polskiego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Procesor
……………………………………..

Podprocesor
…………………………………..

