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Załącznik Nr 2  
do Umowy Nr PGO. ... .2020  

z dnia ……………. 
 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§1 
1. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych, powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach 
opisanych w Umowie Podstawowej. 

2. Dane osobowe są powierzone Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy i nie mogą być powierzane innym podmiotom. 

3. Przetwarzanie będzie wykonywane wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy 
Podstawowej. 
 

§2 
1. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie rodzaje danych osobowych 

niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę postanowień Umowy Podstawowej,  
w tym: 
1) imię i nazwisko,  
2) adres zamieszkania, 
3) numer telefonu, 
4) adres e-mailowy. 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zabezpieczające powierzone dane osobowe przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, oraz zapewnić kontrolę nad prawidłowością przetwarzania 
powierzonych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania szczególnej staranności, aby osoby 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po 
zakończeniu realizacji niniejszej umowy. 
 

§4 
1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz o wszelkich czynnościach  
z własnym udziałem w sprawach dotyczących powierzonych danych osobowych, 
prowadzonych przez organy do tego powołane. 

2. Po rozwiązaniu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 
Zamawiającemu powierzonych danych osobowych oraz do trwałego zniszczenia 
wszelkich sporządzonych przy jej okazji zapisów oraz dokumentów zawierających 
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powierzone dane osobowe, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z przepisów odrębnych 
kiedy to  następuje konieczność dalszego przetwarzania danych osobowych.  
Zwrot powierzonych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
lub rozwiązania umowy i zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie 
strony. 

3. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego przetwarzania powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. 
 

§5 
Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim  
w związku z wykonaniem niniejszej Umowy spowodowane zastosowaniem lub 
niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszej Umowy. 
 

§6 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy o ochronie danych 

osobowych. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez obie Strony. 
 

 
 

Zamawiający:                                                                                                                    Wykonawca: 
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