Tekst jednolity po modyfikacji 19-02-2019r.
Za cznik nr 7
WZÓR
UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu ......................... roku w Kielcach pomi dzy:
wi tokrzyskim Zwi zkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzib

w Kielcach, przy ul.

Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru
Stowarzysze

Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy w Kielcach, X Wydzia

Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000079357, zwanym dalej „Zamawiaj cym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..,
i
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pe na nazwa podmiotu, siedziba i adres)
(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba) (nr w rejestrze/ewidencji) ( nr wpisu w Rejestrze podmiotów leczniczych}
(wysoko

kapita u zak adowego je li dotyczy. NIP, REGON)

reprezentowan (ym) przez:
(imi i nazwisko, pe niona funkcja, podstawa reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawc ,

wy onionym w dniu …………………………………….2019r.

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w

post powaniu o udzielenie zamówienie w procedurze zasada konkurencyjno ci na:
przygotowanie i realizacj indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie
specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z
obszarów wiejskich OSI w zak adach pracy województwa

wi tokrzyskiego w okresie 15.03.2019r. –

30.06.2020r.,

o tre ci poni szej:
§1
Przetwarzanie danych osobowych.
Na podstawie §29 ust. 6 umowy o dofinansowanie Projektu:
1.

Zamawiaj cy informuje, e:
- administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa

wi tokrzyskiego na lata 2014-2020 jest Zarz d Województwa

wi tokrzyskiego pe ni cy

rol Instytucji Zarz dzaj cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

wi tokrzyskiego

na lata 2014 - 2020, maj cy siedzib przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516, Kielce;
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- administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny
wspieraj cy realizacje programów operacyjnych, jest Minister w

ciwy do spraw rozwoju regionalnego z

siedzib w Warszawie, przy PI. Trzech Krzy y 3/5, 00-507 Warszawa;
- administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu
Zamawiaj cemu w celu prawid owej realizacji projektu na okres realizacji projektu oraz trwa

ci wskazany

we wniosku o dofinansowanie Projektu.
2.

Zamawiaj cy powierza Wykonawcy przetwarzanie dane osobowe obejmuj ce: imi

i nazwisko, miejsce

zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego i data wa no ci, dane dotycz ce stanu zdrowia, udzielonych
wiadcze i wyników bada , zleconych i udzielonych wiadcze .
3.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, nast puje na podstawie
art. 28 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o
ochronie danych) (dalej: Ogólne Rozporz dzenie) wy cznie w zakresie niezb dnym w celu prawid owej
realizacji Umowy przez Wykonawc . Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego
wykorzystania i udost pniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporz dzania
kopii bezpiecze stwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawid owej realizacji
Umowy. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowi zuje si

przestrzega

zasad w

wskazanych w powo any art. 28 Ogólnego Rozporz dzenia.
4.

Bior c pod uwag charakter przetwarzania, Wykonawca zobowi zany jest pomaga Zamawiaj cemu poprzez
odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne wywi za si z obowi zku odpowiadania na

dania osoby, której

dane dotycz , w zakresie wykonywania jej praw i obowi zków wynikaj cych z Ogólnego Rozporz dzenia.
5.

W zwi zku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowi zuje si do zachowania najwy szej staranno ci.

6.

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest siedziba Wykonawcy.

7.

Wykonawca nie mo e powierzy czynno ci przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2,
osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji cz

ci Umowy podmiotowi trzeciemu na zasadach

okre lonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie przez ten podmiot z Zamawiaj cym
umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
8.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, mog by dopuszczeni jedynie pracownicy
Wykonawcy posiadaj cy imienne upowa nienie do przetwarzania danych osobowych oraz posiadaj cy
kwalifikacje i odpowiednio przeszkoleni pod k tem ochrony danych osobowych w sposób gwarantuj cy
przetwarzanie tych danych zgodnie z Ogólnym Rozporz dzeniem oraz innymi przepisami (dalej:
„upowa nieni pracownicy”). Upowa nienie wygasa z chwil ustania zatrudnienia upowa nionego pracownika
odwo ania upowa nienia. Upowa nienie nie mo e przekracza zakresu czynno ci okre lonego w ust.
2. Ka dorazowo, na bie co, niezw ocznie po udzieleniu jeden egzemplarz upowa nienia jest przekazywany
do Zamawiaj cego.

9.

Wykonawca prowadzi ewidencj

upowa nionych pracowników wyznaczonych do przetwarzania danych

osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiaj cego w zwi zku z wykonywaniem Umowy.
Ewidencja sporz dzana jest w 2 egzemplarzach, w tym jeden do przekazania Zamawiaj cemu. Ewidencja
na ka de

danie przekazywana jest Zamawiaj cemu do wgl du. Ewidencja jest przekazywana

Zamawiaj cemu zawsze w przypadku rozwi zania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego
wraz baz przetwarzanych danych i dokumentacj znajduj

si u Wykonawcy w zwi zku z wykonaniem
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umowy oraz przetwarzaniem danych, nie pó niej ni w ostatnim dniu roboczym obowi zywania Umowy.
10. Wykonawca o wiadcza,

e upowa nieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad ochrony

danych osobowych. Upowa nieni pracownicy nie mog wykonywa operacji na danych przekraczaj cych
zakres wydanych im upowa nie

ani posiada

wynika oby to z upowa nienia lub te

prawa dost pu do danych w zakresie szerszym, ni

przetwarza

danych w celu innym, ni

ten, do którego zostali

upowa nieni. Za dzia ania upowa nionych pracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialno

jak za

dzia ania w asne.
11. W celu w

ciwego zapewnienia bezpiecze stwa wszystkich danych, o których mowa w ust. 2,

powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowi zuje si

do zachowania najwy szej

staranno ci.
12. Je eli dokumenty zawieraj ce dane osobowe istniej wy cznie w formie elektronicznej, systemy komputerowe
Wykonawcy, w których przechowywane s

wersje elektroniczne, musz

spe nia

normy bezpiecze stwa

zapewniaj ce, e dokumenty te s zgodne z wymogami prawa krajowego i mo na si na nich oprze do celów
kontroli i audytu.
13. Wykonawca zobowi zuje si do udzielania Zamawiaj cemu lub Administratorowi (Instytucji Zarz dzaj cej)
na ka de

danie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególno ci

do niezw ocznego przekazywania informacji o ka dym przypadku naruszenia przez niego i jego
pracowników obowi zków dotycz cych ochrony danych osobowych oraz

przekazywania stosownych

dokumentów w terminach wskazanych przez Zamawiaj cego.
14. Wykonawca zobowi zuje si

do niezw ocznego informowania Zamawiaj cego o wszelkich przypadkach

naruszenia bezpiecze stwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niew

ciwym u yciu, a tak e o

wszelkich czynno ciach zwi zanych z danymi osobowymi obj tymi Umow

w Sprawie Danych

prowadzonych przed organem nadzorczym, urz dami pa stwowymi, policj lub s dami.
15. W przypadku wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 13 i 14 Wykonawca jest zobowi zany do
podj cia wszelkich niezb dnych rodków w celu ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 2.
16. Zamawiaj cy i Administrator lub podmioty przez nich upowa nione oraz inne instytucje upowa nione, maj

w

szczególno ci prawo:
1)

wst pu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upowa nienia, do pomieszczenia, w
którym

jest

zlokalizowany

zbiór

powierzonych

do

przetwarzania

danych

osobowych,

oraz

pomieszczenia, w którym s przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych,
i przeprowadzenia niezb dnych bada

lub innych czynno ci kontrolnych w celu oceny zgodno ci

przetwarzania danych osobowych z ustaw , rozporz dzeniem oraz niniejsz umow ;
2)

da

z

enia pisemnych lub ustnych wyja nie

oraz wzywa

i przeprowadza

rozmowy z

pracownikami w zakresie niezb dnym do ustalenia stanu faktycznego,
3)

wgl du do wszelkich dokumentów i wszelkich danych maj cych bezpo redni zwi zek z przedmiotem
kontroli oraz sporz dzania ich kopii;

4)

przeprowadzania ogl dzin urz dze , no ników oraz systemu informatycznego s

cego do

przetwarzania danych osobowych.
17. Wykonawca jest zobowi zany do zastosowania zalece

dotycz cych poprawy jako ci zabezpieczenia

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.
18. Po zako czeniu realizacji Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiaj cemu w trybie wskazanym w umowie
wszystkie no niki z otrzymanymi danymi osobowymi oraz dokumentacj

zwi zan

z wykonywaniem tej

umowy oraz przetwarzaniem danych, a w przypadku sporz dzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z
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wszelkich no ników, które nie zosta y zwrócone Zamawiaj cemu, z zastrze eniem przepisów prawa.
19. Wykonawca zobowi

e wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej Umowy bior udzia

w przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do zachowania w poufno ci wszelkich uzyskanych
danych osobowych i informacji. Zobowi zanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym, obowi zuje
bezterminowo, tak e po ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzaj cym, u
Wykonawcy.

§2
1.

Umowa zosta a zawarta na czas oznaczony obowi zywania umowy na przygotowanie i realizacj
indywidualnych

programów

zdrowotnych

ukierunkowanych

na

eliminowanie

specyficznych,

zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich
OSI w zak adach pracy województwa wi tokrzyskiego.

§3
1.

Umowa zosta a zawarta w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.

2.

Zawarcie niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowi zków informacyjnych, o których mowa w
Ogólnym Rozporz dzeniu w stosunku do osób, których dane osobowe s przetwarzane.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz Umow maj zastosowanie przepisy Ogólnego Rozporz dzenia.

Zamawiaj cy

Wykonawca

……………………………….

……………………………….

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji ka dej ze Stron)

…………………………….

……………………………….
(piecz cie firmowe ka dej ze Stron)
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