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Załącznik nr 3a do Umowy 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w Węgrowie w dniu ………………..2021  roku,  pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie z siedzibą w Węgrowie, 

07- 100 Węgrów, ul. Przemysłowa 20,  NIP: 824-10-20-037  

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………. 

(zwanym dalej Powierzającym) 

a 

firmą ……………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez …………………………………. 

(zwanym dalej Przetwarzającym) 

 

w związku z zawarciem w dniu ……………………… r. umowy nr …………………….., 

której przedmiotem jest świadczenie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych 

osobowych oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Sądu 

Rejonowego w Węgrowie, Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz Dyrektora Sądu 

Rejonowego w Węgrowie  została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1; zwane dalej „Rozporządzeniem”), Powierzający jako 

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu  

i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.   

3. Przetwarzający oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 

Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą.   

4. Powierzający niniejszym udziela, w rozumieniu art. 28 ust. 2 RODO, ogólnej zgody na 

dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego. 

5. Przetwarzający zobowiązuję się do zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, która będzie chronić dane co najmniej w takim stopniu jak niniejsza 

Umowa. W przypadku ww. ogólnej zgody Przetwarzający informuje Powierzającego 

za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) o zamiarze dalszego powierzenia, wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu w terminie 7 dni możliwość 

wyrażenia sprzeciwu.  

6. Powierzający upoważnia Przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych  

w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, w szczególności w postaci 

elektronicznej, zwłaszcza w systemach informatycznych, oraz w postaci papierowej,  
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a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych pracownikom lub 

współpracownikom Wykonawcy, którzy będą mieć dostęp do przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. 

7. Przetwarzający jest umocowany do wydawania i odwoływania swoim pracownikom 

pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie 

ust. 1 powyżej. 

8. Powierzający niniejszą umową poleca przetwarzanie danych osobowych podmiotowi 

przetwarzającemu. 

 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia przetwarzania danych do operacji: 

przetwarzania, pozyskiwania, wykorzystywania, wglądu do danych osobowych w celu 

wykonywania czynności z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Sądu Rejonowego w Węgrowie, Prezesa Sądu 

Rejonowego w Węgrowie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się nie przetwarzać powierzonych danych osobowych 

w formie elektronicznej, ani w systemie informatycznym. 

3. Powierzone przez Powierzającego dane osobowe będą przetwarzane przez 

Przetwarzającego wyłącznie w zakresie i w celu wykonywania przez Przetwarzającego na 

rzecz Powierzającego czynności szczegółowo opisanych w umowie zasadniczej oraz  

w niniejszej umowie. 

 

§ 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do podejmowania, przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych, wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych, wymaganych na mocy art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzający w szczególności zobowiązany jest: 

1) do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzania danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 

ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem; 

2) dopuścić do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie osoby posiadające wydane 

przez niego upoważnienie; przy czym w celu wykonania niniejszej umowy 

Powierzający upoważnia Przetwarzającego do udzielania ww. upoważnień; 

3) w odniesieniu do osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania 

danych osobowych - zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy, przez kogo 

oraz komu są przekazywane; 

4) prowadzić ewidencję osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych 

osobowych; 

5) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, zobowiązały się do zachowania  

w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych sposobów ich 

zabezpieczeń; 

6) udostępnić na żądanie Powierzającego szczegółowe protokoły z wykonywania operacji 

na danych; 
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7) prowadzić rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

Powierzającego, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia; 

8) umożliwić Powierzającemu lub osobie upoważnionej przez Powierzającego 

przeprowadzenie kontroli celem sprawdzenia wykonywania umowy oraz brać w nich 

czynny udział;   

 

3. Przetwarzający oświadcza, że: 

1) będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz przepisami 

powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

2) zapewni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało 

się zgodnie z Rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i będzie w stanie powyższe wykazać; 

3) środki, o których mowa w pkt 2) będzie poddawał przeglądom i uaktualnieniom; 

4)  obowiązują u Przetwarzającego wymagane przez Rozporządzenie dokumenty oraz 

polityka ochrony danych - zgodne z Rozporządzeniem; 

5) zapewni przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone 

do przetwarzania dane osobowe przed: dostępem do nich osób nieupoważnionych 

do ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia, nieautoryzowaną 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

6)  zapewni prowadzenie ewidencji pracowników i współpracowników upoważnionych 

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

7) zapewnienia, by wszystkie osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów 

ich zabezpieczania, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego, jak i po 

jego ustaniu lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy; 

8) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem – przekaże protokoły 

wykonania umowy zasadniczej i pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, 

iż powierzone dane zostały trwale usunięte i nie wykonywano kopii dokumentów 

z danymi, w terminie 7 dni od zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Przetwarzającego dotyczących 

ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych 

danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania, nie później niż w ciągu 24 

godzin od stwierdzenia naruszenia na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 4 niniejszej 

umowy. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej elementy opisane w art. 33 ust. 3 

Rozporządzenia; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, policję lub sąd. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się do pomagania Powierzającemu w wywiązywaniu się  

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W szczególności Przetwarzający 

zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

umożliwiających wywiązanie się przez Powierzającego z obowiązku zapewnienia 

odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, a także Przetwarzający zgłasza Powierzającemu 

wszelkie przypadki naruszenia ochrony danych osobowych, jednocześnie przekazując 

informacje na temat charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, kategorie danych, 

przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, kategorię i przybliżoną liczbę wpisów 

danych osobowych, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz 

opis zastosowanych środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych 

skutków naruszenia oraz rekomendacje dalszego postępowania w tym zakresie. 
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6. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych,  

w tym do udostępnienia Powierzającemu na jego polecenie wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

Jeżeli polecenie Powierzającego wydane Przetwarzającemu stanowi -  

w ocenie Przetwarzającego - naruszenie przepisów Rozporządzenia, innych przepisów Unii 

lub państwa członkowskiego o ochronie danych, Przetwarzający niezwłocznie informuje 

o tym Powierzającego. 

7. Powierzający lub upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony do kontrolowania 

Przetwarzającego w zakresie stosowania przez niego przepisów Rozporządzenia oraz  

innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie wywiązania się  

z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W wypadku wykazania jakichkolwiek 

uchybień Powierzający zobowiązuje Przetwarzającego do ich usunięcia, a w razie 

niezastosowania się do zaleceń Powierzającego, Powierzający może rozwiązać niniejszą 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. W szczególności Powierzający, zgodnie z art. 28 

ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo do audytu, w tym inspekcji, czy środki zastosowane 

przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy. 

8. Kontroli, o której mowa w ust. 8, Powierzający może dokonać w każdym czasie 

obowiązywania niniejszej umowy w godzinach pracy Przetwarzającego po uprzednim 

pisemnym 7-dniowym uprzedzeniu Przetwarzającego. 

9. Na zakończenie kontroli, przedstawiciel Powierzającego sporządza protokół w 2 

egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Przetwarzający może wnieść 

zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony. 

10. Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu 

usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  

w terminie wskazanym przez Powierzającego, nie dłuższym niż 7 dni.   

 

§ 4 

Odpowiedzialność Przetwarzającego 

1. Przetwarzający ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec 

Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nienależytą ochroną powierzonych danych 

osobowych, o których mowa w niniejszej umowie, lub nienależytym przetwarzaniem 

danych osobowych. 

2. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

3. W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych przez Przetwarzającego lub 

podmiot, któremu powierzył wykonanie całości lub części umowy może spowodować 

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Przetwarzający 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia zobowiązany 

jest poinformować osoby do kontaktu działające w imieniu Powierzającego, wskazane w § 8 

ust. 4 niniejszej umowy, o takim naruszeniu. Zgłoszenie powinno językiem jasnym 

i prostym opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawierać 

przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c)  

i d) Rozporządzenia. Powyższe zawiadomienie nie jest wymagane w przypadkach 

wskazanych w art. 34 ust. 3 Rozporządzenia.  

4. Przetwarzający odpowiada za szkodę wyrządzoną Powierzającemu jak i osobie trzeciej  

w przypadku, gdy okaże się on odpowiedzialny lub współodpowiedzialny za szkodę, którą 

poniosła osoba, której dane dotyczą, w wyniku naruszenia przez Przetwarzającego 
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przepisów Rozporządzenia. Powierzający zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego 

poinformowania Przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę 

zgłoszenia przez Powierzającego roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim w 

przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność lub 

współodpowiedzialność Przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi mu 

odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia 

ewentualnej szkody przez Przetwarzającego. 

5. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba fizyczna lub podmiot trzeci bez względu na formę 

organizacyjno-prawną, wystąpią z roszczeniami wobec Powierzającego z tytułu naruszenia 

odpowiednio jej praw lub praw osoby fizycznej przez Przetwarzającego, Przetwarzający w 

szczególności:  

1) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Powierzającemu, 

2) zwolni Powierzającego z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia, za które 

odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, praw przysługujących osobie fizycznej na 

mocy Rozporządzenia,  

3) w przypadku gdy Powierzający wykonał obowiązki nałożone przez sądy lub organy 

nadzoru ochrony danych osobowych - zwróci Powierzającemu kwotę zapłaconych, 

nałożonych na Powierzającego lub zasądzonych odszkodowań, kar lub innych 

należności, które zostały nałożone jako konsekwencja naruszeń, za które 

odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, 

4) zwolni Powierzającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich, 

5) zwróci Powierzającemu zasądzone od Powierzającego koszty postępowania sądowego 

związane z wystąpieniem przeciwko Powierzającemu osób trzecich z tytułu naruszenia, 

za które odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, praw osób fizycznych. 

 

§ 5 

Czas obowiązywania umowy powierzenia 

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wchodzi w życie z dniem 

………………………… i obowiązuje do dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy 

zasadniczej. 

 

§ 6 

Warunki rozwiązania umowy 

Powierzający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Przetwarzający:  

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych pracownikom bez stosownego 

upoważnienia; 

3) nie zapewnił lub zapewnił nieodpowiednie środki techniczne i organizacyjne, pomimo 

obowiązku wynikającego z przepisu art. 32 Rozporządzenia; 

4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy,  

a w szczególności niespełniania wymagań określonych w § 3. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

oraz odpowiednie przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.  

3. Spory wynikłe z tytułu umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Powierzającego. 

4. Strony ustalają następujące dane kontaktowe do realizacji obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy: 

1) ze strony Powierzającego: 

…………………………………… 

2) ze strony Przetwarzającego: 

……………………………………. 

Strony mają prawo do zmiany osób i danych teleadresowych wskazanych powyżej 

w każdym czasie trwania umowy, informując o tym pisemnie drugą Stronę bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy. 

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

Stron. 

 

 

 

.........................................      .........................................  

                 za Powierzającego                      za Przetwarzającego 

 

 

 

Zatwierdzam wzór umowy: 

Kierownik Zamawiającego 

 


