
Załącznik nr 6
dot. sprawy AO.271.3.2020

Umowa powierzenia przetwarzania dany
zawarta w dl 2020 r. pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-

Dobrzyń NIP 877-16-20-568 zwanym(-na) w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub

„Administratorem”, reprezentowanym(-ną) przez: Dyrektora Ośrodka Panią Beatę Meredyk-

Chlebowską

oraz

e „zwanym(-ną) w dalszej części Umowy

„Podmiotem|przetwarzającym” lub—„Przetwarzającym”,  reprczentowanym|przez:

si
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie ar. 28 ogólnego

rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z 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.L Nr 119,

str. I) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), dane osobowe do przetwarzania,

na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.

ch osobowychPodmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mudal

zgodnie z niniejszą Umową. Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środ bezpieczeństwa spełniające wymogi

Rozporządzenia.
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Zakres i cel przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy następujące dane

dotyczące klientów Administratora.

dane zwykłe (w formie papierowej i elektronicznej) w zakresie; imienia i nazwiska, adresu

zamieszkania/pobytu.

Powierzone przez Administratora dane osobowebędą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający

wyłącznie w celu realizacji Umowy zawartej z Administratorem danych w dniu

w przedmiocie wydawania i dowozu posiłków dla klientów Administratora (zwanej dalej

„Umową podstawową”), a także sporządzenia zestawienia miesięcznego z realizacji zdania, które

dołączanejest do faktury

Podmiot przetwarzający jest upoważniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych

w minimalnym zakresi niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w us 2 powyżej.
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Obowiązki podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi

poleceniami lub instrukcjami Administratora.

Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub

(.EOG').
Przetwarzający oświadeza również. że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane
organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodare:

osobowe poza EOG

Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek prawny przekazywać dane osobowe poza EOG.

informuje o tym Administratora, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi

na ważny interes publiczny, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań

niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia

przetwarzania.



- Wmiarę możliwoś

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu reali

niniejszej Umowy

Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione przez niego do

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy podstawowej, udokumentowane

zobowiązania do zachowania danych w tajemnicy, o której mowa w—art, 28 ust, 3 lit. b

Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia 'h w Podmiocie przetwarzającym, jakipojego
ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym

ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie 7 zasadą wiedzy koniecznej.

Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do

akosób, których dostęp do danych jest potrzebny dla realizacji Umowy podstawoweji pos ych

odpowiednie upoważnienie.

Podmiot przetwarzający zapewnia ochronę powierzonych danych i zobowiązuje się przy

przetwarzaniu danych osobowych. do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich

środków technicznych i organizacyjn ych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa

wart. 32 Rozporządzenia.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

Strony Umowy uzgadniają wymagany poziom bezpieczeństwa danych na poziomie wysokim,

. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują

przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz

wywiązywania się z obowiązków określonych w art, 32-36 Rozporządzenia.

. Podmiot przetwarzający w razie wpływu doniego żądania w zakresie realizacji praw osób,których
dotyczą powierzone dane informuje o tym Administratora w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy



»

. Przetwar

i weść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić

się
do realizacji żądania

a Podmiotu przetwarzającego powiadamia niezwłocznieający lub podwykonaw

Administratora danych o każdympodejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, nie później

jednak niż w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia o naruszeniu, a także umożliwia

Adm istratorowi uczestnictwo w. czynno i informuje Administratora

o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia, z zastrzeżeniem

ust. 14.

Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną

dokumenta a dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku

powiadomienia organ nadzoru.
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Prawo kontroli

Administrator Danych zgodniz art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych

danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

Administrator Danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzającego, po uprzednim poinformowaniu o planowanej kontroli z minimum 7-dniowym
uprzedzeniem.

Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się

zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych: żądanie

złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania

powierzonych danych osobowych: wgląd do wszelkich dokumentówi wszelkich danych mających
bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz

systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora Danych nie dłuższym niż 7 dni

Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.



6.
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Powyżej określone zasady kontroli Podmiotu przetwarzającego mają zastosowanie do

przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Podmiotu przetwarzającego.

85
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego

przetwarzania przez podwykonawców Podmiotu przetwarzającego. jedynie w celu wykonania
ch. PrzyUmowy podstawowej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora Da

czym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego (Podprocesorzy) powinni spełniać te same

gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową. Lista

takich podmiotów (podprocesorów) określającą ich dane i adresy siedziby stanowi załącznik nr 1

do niniejszej Umowy

W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu

danych powierzonych przez Administratora Podmiot przetwarzający informuje o zamierzonych

zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian

w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach. Podmiot

przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych osobowych podwykonawcy objętemu

sprzeciwem

Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie

się 7 obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy

$6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych

osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom

nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający odpowiada

za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków

bezpieczeństwa.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych

w Umowie,o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczącym



przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących

przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. w szczególności

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wył: cznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora danych.
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Czas obowiązywania Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wygaśnięcia, tj. od dnia | stycznia
2021 r. do

2, Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

Rozwiązanie niniejszej Umowy skutkować będzie r wiązaniem Umowy podstawowej.

$8
Rozwiązanie Umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy

Podmiot przetwarzający:

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w

wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,

e) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora

danych.

s9
Zasady zachowania poufności

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiałów. dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych
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i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,

zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązał m do zachowania w tajemnicy

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody

Administratora danych w innym celuniż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy

so
Postanowienia końcowe

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz

Rozporządzenia,

Wszelkie zmi my niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoś

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie Sąd

właściwy Administratora Danych.

istrator danych Podmiot przetwarzający



Załącznik nr 1

Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)

Przy wykonaniu Umowy Procesor korzysta z usług następujących podprocesorów:


