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Załącznik nr 25 do SIWZ 

Załącznik nr 13 do umowy  
 

 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

W dniu ___________ r. w Jankowicach, pomiędzy Gminą Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy w 
Jankowicach (44–264), ul Świerklańska 54,  

 
zwaną dalej „Powierzającym”, którego reprezentuje: 

 
Tomasz Pieczka -  Wójt Gminy Świerklany 

 

a 
 

_______________________________________________________________________ 
 

zwanym dalej „Przetwarzającym”, którego reprezentuje: 

 
_________________ - _______________ 

_________________ - _______________  
 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 
Użyte w umowie określenia oznaczają: 

1) 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 (Dz.Urz. UE 

z 2016 r. L 119/1); 
2) dane osobowe – dane osobowe dotyczące osób fizycznych, które złożyły deklaracje o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3) przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub zestawach danych osobowych, o których mowa w RODO. 

 
 

§ 2 
Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO o nazwie 

rejestru czynności: „Ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  
 

 

§ 3 
1. Powierzający, na podstawie art. 28 ust. 3 RODO powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie określonym w  ust. 2. 
2. Wykonawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 

a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, 

b) adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, 
c) liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

3. Przekazane przez Powierzającego Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane 
przez niego wyłącznie w celu wykonania przez Wykonawcę zadań określonych w umowie nr 

272.___.2018. 
4. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas trwania umowy nr 

272.___.2018. 

5. Przetwarzający nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej 
pisemnej zgody administratora 
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§ 4 

1. Przetwarzający zapewnia, że do przetwarzania danych osobowych będą dopuszczone jedynie 
osoby, które: 

a) posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 
b) zobowiążą się, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, do zachowania w tajemnicy tych 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, także po ustaniu zatrudnienia u 

Przetwarzającego. 
2. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 1 lit. a są ważne do odwołania, nie później jednak 

niż do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.  
 

 
§ 5 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w zgodzie z 

przepisami RODO oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. 
2. Przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o 

których mowa w art. 32 RODO.  

 
 

§ 6 
1. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Powierzającego o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, 
naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania, 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przez 
organ własowcy ds. ochrony danych osobowych, policję lub sąd.  

2. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądania, informacji 
na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

3. Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, będzie pomagać Powierzającemu 

poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw 

określonych w rozdziale III RODO. 
4. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać 

będzie Powierzającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; w 

szczególności Przetwarzający zgłasza Powierzającemu, bez zbędnej zwłoki, naruszenie ochrony 
powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 33 ust. 2 RODO oraz przekazuje informacje 

niezbędne Powierzającemu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o 
którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.  

 
 

§ 7 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia 
wszelkich danych osobowych oraz do usunięcia wszelkich ich istniejących kopii.  

 
 

§ 8 

Przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

 
 

§ 9 
1. Powierzający lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia 

audytu przestrzegania przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych, o których 

mowa w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez 
żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Przetwarzającego powierzonych 

danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, lub dokonywania 
audytu w miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe. 
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2. Powierzający może wystosować do Przetwarzającego prawnie uzasadnione zalecenia z audytu, o 

którym mowa w ust. 1 dotyczące zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
3. Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie 
danych. 

4. Powierzający przekaże Przetwarzającemu zalecenia organu nadzorczego powstałe w wyniku 

ewentualnych uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 36 ust. 2 RODO, jeśli Przetwarzający 
nie otrzymałby ich bezpośrednio od organu nadzorczego, gdy maja zastosowanie do 

Przetwarzającego. 
5. Powierzający jako administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność wynikającą z 

przepisów RODO oraz odpowiada za jakość i wiarygodność danych osobowych przekazanych 
Przetwarzającemu.  

 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Powierzającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

RODO  i innych właściwych przepisów prawa. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

 

 
              Powierzający       Przetwarzający 


