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Numer sprawy: ZP.321.29.2017   załącznik nr 4 
 
 

UMOWA NR ZP.322.        .2018 
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

zawarta w Gliwicach ………………………………. 2018 r. pomiędzy: 
 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, reprezentowanym przez …………………………………………………………….., 
z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, zwanym w dalszej części umowy „OPS”, 
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej 
części Wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z umową zawartą ……………………… 2017 r., nr …………………, w związku z realizacją usługi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………, 
na podstawie ust. 4 § 30 umowy Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05A7/16-00, w trybie art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922) przetwarzanie danych osobowych uczestniczek/uczestników Projektu  „Usługi 
społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” skierowanych do udziału w usłudze 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Administratorem powierzanych danych osobowych uczestniczek/uczestników Projektu „Usługi społeczne 
na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który na podstawie art. 31 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych i zgodnie z § 30 umowy Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05A7/16-
00 powierza Ośrodkowi Pomocy Społecznej, reprezentowanemu przez Dyrektora – Brygidę Jankowską, 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej oraz umocowuje do 
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej. 

3. OPS powierza ……………………………………………………………………………………………………………………………… przetwarzanie 
danych osobowych w celu i zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy.  

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca może przetwarzać, powierzone na podstawie niniejszej umowy, następujące dane osobowe 
uczestniczek/uczestników projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”  skierowanych do 
udziału 
w…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) Dane uczestnika: imię, nazwisko, kraj, płeć, wykształcenie. 

b) Dane kontaktowe uczestnika: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, 
nr lokalu, kod pocztowy, telefon kontaktowy. 

2. Powierzone przez OPS dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonywania  
działań szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa w § 1 pkt 1 i w sposób zgodny z niniejszą 
umową.  
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§ 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest podjąć, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, środki 
zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnić 
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ww. ustawy, a w szczególności 
zobowiązana jest do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem 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. 

2. Wykonawca oświadcza, iż środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony 
przetwarzanych danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, ustawą 
o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić OPS o wszelkich przypadkach naruszenia 
bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich 
czynnościach związanych z niniejszą umową, prowadzonych przed Generalnym Inspektorem ochrony 
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją, sądami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie OPS dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wobec uczestniczek/uczestników  Projektu  „Usługi społeczne 
na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” skierowanych do udziału 
w …………………………………………………………………………………………………………………………… obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych. 

§4 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 
umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w następstwie, czego OPS zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie 
ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć OPS poniesione z tego tytułu straty i koszty.  

§5  

Czas obowiązywania umowy powierzenia  

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia niniejszej umowy do …………………………….r.  
 

 
§ 6 
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Warunki wypowiedzenia umowy 

OPS ma prawo bezzwłocznie rozwiązać niniejszą umowę, gdy Wykonawca:  
a) wykorzysta dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową,  
b) powierzy przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom bez zgody OPS,  
c) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  
d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy,  

a w szczególności niespełniania wymagań określonych w § 3 niniejszej umowy.  

§ 7  

Przechowywanie i usunięcie powierzonych danych osobowych 

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni 
kalendarzowych, zobowiązuje się usunąć powierzone dane osobowe zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie 
danych osobowym. 

§ 8  

Postanowienia ogólne 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania powyższych imiennych upoważnień przed dniem rozpoczęcia 
terminu obowiązywania niniejszej umowy. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z osobą posiadająca upoważnienie, 
o którym mowa w ust. 1 § 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie OPS w celu odwołania nadanego imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników posiadających imienne 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą umową. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby OPS. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.  

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………….                                                  ………………………………………… 
Dyrektor OPS Gliwice                                                                Wykonawca 

 


