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Załącznik Nr 10 do SIWZ                                     

                   POVII WB 261. 8 . 2018 

Wzór Umowy nr  

 

zawarta…………………….. roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą 90-322 Łódź ul. Kilińskiego 152, 

reprezentowaną przez  

Marię Szcześniak-Bauer   Prokuratora Okręgowego  w Łodzi 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Administratorem danych lub 

Administratorem, 

a 

…………………………..z siedzibą w ……………… przy ul. ………………, 

działającą na podstawie wpisu do ……………………. pod numerem 

…………………… NIP ……………….., reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym, lub łącznie dalej zwanych Stronami 

o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. W związku z zawarciem pomiędzy Administratorem danych a Podmiotem 

przetwarzającym umowy nr ……………. z dnia …………..roku, Administrator 

danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, 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, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, do przetwarzania dane osobowe dotyczące osób fizycznych, 

na zasadach  i w celu określonym niniejszą Umową.  
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2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących osób fizycznych w zakresie określonym w § 2 

niniejszej umowy. 

§ 2  

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe tylko 

i wyłączenie w celu prawidłowego wykonania umowy, o której mowa 

w § 1 ust. 1 powyżej. 

2. Powierzone dane osobowe obejmują następujące dane:  

a) dotyczące osób zatrudnionych w Prokuraturze: 

- dane zwykłe w postaci imion, nazwisk, stanowiska 

b) dotyczące pozostałych osób, wchodzących na teren Prokuratury, które nie są 

zatrudnione w strukturach prokuratury: 

- dane zwykłe w postaci imion, nazwisk, serii i numeru dokumentu tożsamości, 

numeru telefonu, numeru rejestracyjnego samochodu, daty i godziny wejścia 

i wyjścia z siedziby prokuratury, 

c) dane szczególne w postaci odręcznego podpisu – o ile ich przetwarzanie jest 

niezbędne dla wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 zdanie 1 powyżej oraz 

spełniony został jeden z warunków wskazanych w art. 9 ust. 2 i art. 10 

Rozporządzenia.  

§ 3  

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych mu 

niniejszą Umową danych osobowych do korzystania wyłącznie ze środków 

technicznych i organizacyjnych Administratora danych, zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia.  

2. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych.  
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3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane 

osobowe dotyczące osób fizycznych zgodnie z niniejszą umową, art. 6, art. 7 

i art. 28 Rozporządzenia oraz innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dotyczą, oraz z aktami 

wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie u Administratora danych. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są przepisy, o których mowa 

powyżej.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 

przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych.  

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niekorzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, chyba że w tym celu uzyska uprzednią szczegółową 

lub ogólną pisemną zgodę Administratora danych. W przypadku ogólnej 

pisemnej zgody, Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych 

o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych 

podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość 

wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  

7. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zwrotu 

Administratorowi wszelkich danych osobowych, w tym wszelkich nośników 

danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Zwrot 

potwierdzony zostanie przekazanym protokołem sporządzonym przy udziale 

Administratora danych.  

8. Podmiot przetwarzający jest obowiązany do udostępnienia Administratorowi 

wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi lub 

audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, 

w tym inspekcji, i jest obowiązany do brania w nich czynnego udziału. 

W przypadku stwierdzenia przez Podmiot przetwarzający, że jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów 
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Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych, niezwłocznie informuje 

o tym Administratora.  

9. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne 

mu informacje wspólnie z Administratorem wdrażając odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

ochrony danych osobowych określone w art. 32-36 Rozporządzenia.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Podmiot przetwarzający naruszenia ochrony 

danych osobowych, jest on obowiązany do zgłoszenia tego naruszenia 

Administratorowi danych w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgodnie 

z art. 33 Rozporządzenia. 

11. W przypadku naruszenia danych osobowych, które może powodować ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych Administrator danych bez zbędnej 

zwłoki zawiadomi osobę, której dane zostały naruszone zgodnie z art. 34 

Rozporządzenia.  

§4 

Uprawnienia kontrolne Administratora danych 

1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo 

przeprowadzenia kontroli, czy sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający środki i zabezpieczenia przy tym 

przetwarzaniu spełniają wymogi Umowy, Rozporządzenia oraz innych przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych obowiązujących 

w tym zakresie u Administratora danych. 

2. Realizacja przysługującego Administratorowi prawa kontroli będzie 

implementowana wyłącznie w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, po 

poinformowaniu z jednodniowym wyprzedzeniem o skorzystaniu z tego prawa 

przez Administratora.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora uchybień w procesie, środkach 

albo sposobach przetwarzania powierzonych danych osobowych, Administrator 

informuje o tym Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kontroli, a Podmiot przetwarzający 
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zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie nie dłuższym 

niż 1 dzień roboczy. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

powierzonych mu danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy 

oraz przepisami, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej, a w szczególności 

za udostępnienie powierzonych mu danych osobom nieuprawnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych mu 

danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, skierowanych 

do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są mu 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych przez uprawnione do tego organy.  

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem 

wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które wynikają dla niego bezpośrednio 

z Rozporządzenia, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 

Administratora lub wbrew tym instrukcjom. W takim przypadku Podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest pokryć poniesione z tego tytułu przez 

Administratora danych straty i koszty. 

4. W przypadku, gdy Administrator i Podmiot przetwarzający odpowiadają za 

szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną 

za całą szkodę, tak by zapewnić osobie, której dane dotyczą, rzeczywiste 

uzyskanie odszkodowania. Administrator, który zapłacił odszkodowanie za całą 

wyrządzoną szkodę zgodnie ze zdaniem poprzednim, ma prawo żądania od 

Podmiotu przetwarzającego, który uczestniczył w tym samym przetwarzaniu, 

zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponoszą 

odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 powyżej. 
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5. Podmiot przetwarzający jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z ust. 3, 

jeżeli udowodni, że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które 

doprowadziło do powstania szkody. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Za każdorazowe sprzeczne z niniejszą Umową przetwarzanie danych osobowych 

Administrator danych naliczy karę umowną w wysokości 500 PLN. 

2. Podmiot przetwarzający zapłaci karę umowną  w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zapłaty kary. 

3. W przypadku, gdyby na skutek sprzecznego z Umową przetwarzania danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający doszło do wyrządzenia 

Administratorowi danych szkody przewyższającej wartość kary umownej, 

Administrator danych uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

§ 7 

Dalsze powierzenie 

1. Dalsze powierzenie może nastąpić jedynie na warunkach określonych w § 3 ust. 

6 niniejszej umowy i wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy. 

2. Każde dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia 

osobnej umowy na piśmie. 

3. Na podmiocie, z którym zawarto umowę dalszego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, ciążą te same obowiązki ochrony danych jak na Podmiocie  

przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających 

gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszej Umowy, Rozporządzenia 

i innych aktów, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej. 

4. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków przez podmiot, 

z którym zawarto umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, ponosi Podmiot przetwarzający. 

§ 8 

 Czas obowiązywania umowy 
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1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 

zakończenia umowy nr                             z dnia                               roku. 

2. Niezależnie od powyższego, niniejsza Umowa nie może obowiązywać przez 

okres dłuższy, aniżeli umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.  

3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej 

skutkuje także rozwiązaniem niniejszej Umowy.  

4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem takiego 

okresu wypowiedzenia, jaki stosuje się przy umowie, o której mowa w § 1 ust. 1 

powyżej. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest równoznaczne 

z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy Podmiot 

przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie albo mimo uprzedniego wezwania nie 

zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych; 

b) przetwarza powierzone mu dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

Rozporządzeniem lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dotyczą, albo aktami wewnętrznymi 

obowiązującymi w tym zakresie u Administratora danych; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez 

uprzedniego uzyskania zgody, o której mowa w § 3 ust. 6 powyżej; 

d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy.  

e) uniemożliwia Administratorowi danych przeprowadzenie kontroli zgodnie z § 4 

niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Poufność 
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1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do 

wszystkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, 

których przetwarzanie zostało mu powierzone, jak i co do środków techniczno-

organizacyjnych i zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez 

Administratora, zwanych danej „danymi poufnymi”, niezależnie od sposobu 

wejścia w posiadanie tych informacji bądź dokumentów i formy, w jakiej zostały 

uzyskane.  

2. W związku z powyższym zobowiązaniem, Podmiot przetwarzający oświadcza, 

że dane poufne nie będą przez niego wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane innym podmiotom, chyba ze konieczność ujawnienia tych danych 

wynika z obowiązujących przepisów prawa bądź Umowy.  

§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy Rozporządzenia, Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, 

a także Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku sporów związanych z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd 

właściwy dla siedziby Administratora danych.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

W imieniu Administratora        W imieniu Procesora 


