Pieczęć nagłówkowa
UMOWA DOTYCZĄCA POWIERZENIA
CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta dnia ……………………………….. w …………………………………………
pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
z siedzibą w: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8.
reprezentowaną przez:
Piotra Guzewskiego – Prezesa Zarządu Głównego PTEDP
(Podmiot Powierzający, dalej Administrator)
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………
(dalej Podmiot Przetwarzający)

§1
Przedmiot umowy
1. Administrator danych osobowych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu
w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej
Rozporządzeniem, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu
określonym w niniejszej umowie.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać:
1) powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą;
2) powierzone
mu
na
podstawie
umowy
dane
osobowe
…………………………………………………………………………………………
……………………..……….…………………………………………………………
( wpisać kategorię osób, których dane dotyczą, np.członkowie stowarzyszenia, uczestnicy warsztatów,
konferencji)

3) wyłącznie w celu …………………………………………………………………….
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(podać cel przetwarzania, np.: realizacja przedmiotu umowy zawartej między Administratorem a
Przedmiotem Przetwarzającym z dnia …………., zapewnienie serwisu i obsługi technicznej programu
informatycznego ……………………., niszczenie dokumentacji, naprawa i serwis sprzętu
…………………….. (np. komputerowego, telefonów) itp.)

4) powierzone mu na podstawie umowy dane osobowe w okresie od…… do…….
(lub na czas nieokreślony)

§2
Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego
1. Podmiot Przetwarzający:
1) zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podjąć wszelkie
środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia, zapewniające
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku określonym w
tym artykule,
2) zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane
w celu realizacji umowy,
3) zapewnia, ze osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie trwania
zatrudnienia w Podmiocie Przetwarzającym jak i po jego ustaniu,
4) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zwraca/ usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie
ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,
5) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje
pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art.
32-36 Rozporządzenia,
6) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je Administratorowi, ale nie później niż w ciągu 24 godzin,
7) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości oraz przy
uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w art. 23 Rozporządzenia
pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III
Rozporządzenia,
8) udostępnia Administratorowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28
Rozporządzenia oraz niniejszej umowie,
9) umożliwia Administratorowi lub osobie upoważnionej przez Administratora
przeprowadzenie kontroli w postaci audytów, inspekcji, dotyczących oceny
czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu
i
zabezpieczeniu
powierzonych
danych
osobowych
spełniają
postanowienia niniejszej umowy; działania, o których mowa powinny
nastąpić w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego nie później niż w
ciągu 24 godzin od powzięcia o nich wiadomości lub w innym terminie
wskazanym przez Administratora.
10) Zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora lub nie dłuższym niż 7 dni.
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2. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności
przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający korzysta z usług
podwykonawców to:
1) podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie
ochrony danych osobowych jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający
w niniejszej umowie,
2) jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność za ten stan wobec
Administratora ponosi Podmiot Przetwarzający.
3. Przekazanie powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega
Podmiot Przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny.
§ 3 Dane kontaktowe Administratora i Podmiotu Przetwarzającego
1. W sprawach związanych z niniejszą umową Administratora i Podmiot
Przetwarzający reprezentują przedstawiciele wskazani poniżej:
2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową kierowana
jest na dane wskazanych przedstawicieli Administratora i Podmiotu
Przetwarzającego.
3. Doręczenia i zawiadomienia, dla których Umowa lub powszechnie obowiązujące
przepisy nie wymagają formy pisemnej, dokonywane są drogą elektroniczną
na adresy e-mail ww. przedstawicieli.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.

Podmiot Powierzający

Podmiot Przetwarzający

…………………..

... …………………
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