Projekt pn.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa
Nr …./2018/ – projekt umowy
zawarta dnia ............................... 2018 r. w Dębicy pomiędzy:
1. Gminą Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
NIP: 818158908, REGON 851661205,
zwaną dalej „Powierzający 1”
reprezentowaną przez:
Pana Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Dębica – Pani Anna Puzio
2. Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181581908, REGON 690581908,
zwaną dalej „Powierzający 2”
reprezentowaną przez:
Pana Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Pani Beata Malec
zwanymi łącznie „Powierzającymi” z jednej strony
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy 2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod
adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik Nr 8a do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy nr………2018 z dnia ________________________ r. (dalej - Umowa) zawartej

pomiędzy Powierzającymi, a Wykonawcą, Powierzający powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art.
31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), (dalej Ustawa).
2. Zakres przetwarzania obejmuje dane ze zbiorów:
1)

Wykaz właścicieli nieruchomości
Decyzje administracyjne {Zakres powierzenia można doprecyzować poprzez wskazanie zakresu
powierzonych danych osobowych lub operacji na danych, jakie może wykonywać Wykonawca).
3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji
Umowy, o której mowa w ust 1.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim w
rozumieniu art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2)

1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2
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§2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy powierzenia i Ustawy z

najwyższą starannością.
2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Powierzających za

przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć
działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Powierzających.
3. Ewentualne powierzenie podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których
administratorami są Powierzający następuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Powierzających
przez Wykonawcę z podwykonawcą. O tym fakcie Wykonawca każdorazowo pisemnie poinformuje
Powierzających podając dane podmiotu, któremu dane powierzył. Za działania lub zaniechania
podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
§3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1.

Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów
informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz. 1024), (dalej - „Rozporządzenie").
2.
Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o
których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W
szczególności zobowiązuje się do:
1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane
przez niego upoważnienie,
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych,
5) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich
zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych
osób indywidualnych oświadczeń,
6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzających o:
1) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych,
2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na
żądanie,
3) wszczęcia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Wykonawcy
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.

§4
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Powierzający są uprawnieni do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez Wykonawcę

oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych. W celu wykonania
kontroli upoważnieni pracownicy Powierzających mają prawo:
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1) wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,

żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,
2) przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów

informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Powierzających uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie

lub Ustawy, Powierzającym przysługuje prawo do:
1) żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień,
2) rozwiązania Umowy o świadczenie usługi związanej z powierzeniem przetwarzania danych
osobowych, w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§5
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Powierzającym w wyniku naruszenia danych
osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez
Powierzających kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której
naruszenie dotyczyło.

§6
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie wygasa z dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia

lub odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy o powierzenie.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie,

nie później niż w terminie 3 dni, zwrócić Powierzającym wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie
usunąć je z nośników elektronicznych a także kopii zapasowych pozostających w jego dyspozycji. Z
czynności tych należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.

§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową o powierzenie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca, z dniem 25 maja 2018 r., jest obowiązany do stosowania wobec powierzonych danych
osobowych, rozporządzenia 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,
4. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Powierzających.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Powierzających
jednym dla Wykonawcy.
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W imieniu Powierzającego 1:

W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)

W imieniu Powirzającego 2

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)
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