
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 
w celu realizacji

Umowy nr................ z dnia ..................... 2020r.

zgodnie z Rozporządzeniem 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).

§1
1. Przedmiotem niniejszych postanowień jest określenie zasad dotyczących powierzenia

Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych objętych umową nr.................
2. Powierzenie przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych 
osobowych spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy.

5. Zakres przetwarzania obejmuje: 1) rodzaj danych: imię, nazwisko; płeć, data 
urodzenia, wiek, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mailowy, 
zawód, miejsce pracy, stan zdrowia;
2) kategorie osób, których dane dotyczą: uczestnicy/-czki i pracownicy.

6. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Zamawiającego, przy czym za takie udokumentowanie polecenia uważa się polecenia 
przekazane drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.

7. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pisemnych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych swoim pracownikom w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy.

8. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się do zachowania tajemnicy w czasie i po ustaniu umowy.

9. Wykonawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
10. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie korzysta z usług innego 

podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy). Warunki ewentualnego 
podpowiedzenia określa pisemnie Zamawiający.

11. Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie 
przetwarzane dane osobowe ze swojego systemu informatycznego (także kopii) 
i nośników oraz pozbawić swoich pracowników dostępu do nich.

12. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu w wywiązaniu się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu informacje o stosowanych środkach 
zabezpieczenia danych osobowych, przypadkach naruszenia ochrony danych 
osobowych w ciągu 48 godz. od zaistnienia incydentu.

13. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie na jego żądanie audytu, 
w tym inspekcji i przyczynia się do nich.

14. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeśli jego zdaniem wydane mu 
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych 
osobowych.

15. Wykonawca zobowiązuje się to respektowania zapisów RODO ze szczególnym 
uwzględnieniem jego art. 28.



§2
Administrator danych Zamawiającego poleca przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji umowy nr .....................

podpis Zamawiającego podpis Wykonawcy

*) RODO - 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);


