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Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA 
powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Zawarta w dniu ......................... roku w Kielcach pomiędzy: 

 

Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach ul. 

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

Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000079357, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Pana Marka Banasika – Prezesa Zarządu  

 

a 

 

__________________________________________________________________________________ 

pełna nazwa podmiotu, siedziba i adres 

 

__________________________________________________________________________________ 

nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba, nr w rejestrze/ewidencji  

 

__________________________________________________________________________________ 

nr wpisu w Rejestrze podmiotów leczniczych 

 

__________________________________________________________________________________ 

wysokość kapitału zakładowego (jeśli dotyczy), NIP, REGON 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

____________________________ - __________________________________ 

                       imię i nazwisko                                pełniona funkcja, podstawa reprezentacji 

 
 

wyłonionym w dniu ______________________ r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia w ramach procedury konkurencyjności realizowanego w ramach 

projektu Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!  o treści poniższej: 
 

§ 1 
Przetwarzanie danych osobowych. 

 
 
Na podstawie §29 umowy o dofinansowanie Projektu, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 

25-516, Kielce. 

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wpierający realizację programów operacyjnych, jest Minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa  

3. Administrator danych osobowych (dalej IZ) powierza przetwarzanie danych osobowych 

uczestników projektu Beneficjentowi w celu prawidłowej realizacji projektu na okres realizacji 
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projektu oraz trwałości wskazany we wniosku o dofinansowanie. Zakres danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania stanowi załącznik nr 11 do niniejszej umowy.  

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, następuje wyłącznie w celu umożliwienia realizacji 

projektu i zbierania wymaganych niezbędnych danych do ewaluacji i monitoringu na temat 

uczestników projektu podmiotom badawczym realizującym ewaluację/analizy/ekspertyzy na 

zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Beneficjenta. 

5. IZ umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w 

swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7 do 

niniejszej umowy oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – 

Załącznik nr 8 są określane przez IZ.  

6. IZ umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych, w 

imieniu i na rzecz IZ podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, w związku z 

realizacją niniejszego projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych opisanym powyżej 

podmiotom odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie. Zakres, cel oraz sposób 

przetwarzania dalej powierzonych danych nie może być określony szerzej niż w niniejszej 

umowie.  

7. Umowy, o których mowa w ust. 5 zawierają zapisy analogiczne do niniejszego paragrafu i mogą 

być zawierane pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez IZ w terminie 7 dni roboczych od 

dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do IZ. 

Beneficjent jest zobowiązany do każdorazowego dostosowania zakresu danych osobowych 

powierzanych do przetwarzania, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w 

Załączniku nr 11 do niniejszej umowy. 

8. IZ zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. IZ zobowiązuje Beneficjenta do takiego formułowania umów, o których mowa w ust. 6, by 

podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. IZ uprawniona jest do żądania od Beneficjenta pisemnych wyjaśnień dotyczących:  

a. stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych,  

b. przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

11. Kontrolerzy IZ lub podmiotów przez nią upoważnionych oraz inne instytucje upoważnione, mają 

w szczególności prawo: 

a. wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza 

zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności 

kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, 

rozporządzeniem oraz niniejszą umową;  

b. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przeprowadzać rozmowy z 

pracownikami w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,  

c. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;  

d. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych.  
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12. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

13. 13. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Beneficjent pomaga IZ poprzez odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw i obowiązków wynikających z RODO.  

14. Beneficjent zobowiązany jest do odbierania od każdego uczestnika projektu wypełnionego 

Oświadczenia uczestnika projektu, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

15. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest podjąć 

środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 – 39 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., w 

szczególności zobowiązany jest do:  

a. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem,  

b. zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania 

informacji na podstawie przepisów prawa,  

c. ograniczenia dostępu do danych wyłącznie dla osób posiadających upoważnienie do 

przetwarzania danych,  

d. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych,  

e. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w której skład 

wchodzą Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 

służącym do przetwarzania danych osobowych,  

f. zapewnienia, aby osoby mające dostęp do danych osobowych zachowywały je w tajemnicy, przy 

czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób. 

Jeżeli dokumenty zawierające dane osobowe istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, systemy 

komputerowe Beneficjenta, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać normy 

bezpieczeństwa zapewniające, że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na 

nich oprzeć do celów kontroli i audytu.  

16. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta 

oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, posiadający imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.   

17. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w poufności 

danych osobowych przez pracowników mających do nich dostęp. 

18. Beneficjent zobowiązuje się do:  

a. niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, informowania IZ o wszelkich przypadkach 

naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a 

także o wszelkich czynnościach związanych z niniejszą umową, prowadzonych przed Prezesem 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami,  

b. umożliwienia IZ dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 

osobowe, w zakresie stosowania niniejszej umowy w terminie ustalonym przez strony, nie później 

jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta przez IZ o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia 

danych osobowych.  

19. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. 21. Beneficjent po 

zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji IZ usuwa lub 

zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  
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20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy RODO z 27 

kwietnia 2016 roku. 

 

§2 

Czas obowiązywania umowy. 

 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony obowiązywania umowy na przygotowanie i realizację 

4- dniowego pakietu pobytowego - rehabilitacyjnego Well-being odpowiadającego zdiagnozowanym 

czynnikom ryzyk zdrowotnych w miejscu pracy-stres i obciążenia narządów ruch dla 275 

uczestników w projekcie Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!. 

 

§3 

Postanowienia końcowe.  

 

1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. Zawarcie niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków informacyjnych, o których 

mowa w Ogólnym Rozporządzeniu w stosunku do osób, których dane osobowe s przetwarzane. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia. 

 

 

 

                       Zamawiający                                                                                  Wykonawca 

 

 

_________________________                                                               _________________________ 

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 

 

 

 

 

_________________________                                                               _________________________ 

pieczęcie firmowe 
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