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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

zawarta w dniu  …..  lipca 2018 r. w Szczecinie („Umowa”), pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z siedzibą w Szczecinie ul. 
Staromłyńska 10, zwanym dalej „Administratorem” lub „Zleceniodawcą”, 
reprezentowanym  

przez  
Grzegorza Jankowskiego – Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 

oraz  

………………………………………………………., zwaną(-nym) dalej „Procesorem” lub 
„Zleceniobiorcą”, reprezentowaną(-nym) przez: 

 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda odrębnie „Stroną”, 

zwaną dalej „Umową”. 

 

 

 

§ 1 

[Powierzenie przetwarzania danych osobowych] 

1. Strony zawarły umowę o świadczenie usług ochrony mienia nr ………….. z dnia 
…………….(Umowa Główna), gdzie w celu jej realizacji niezbędne jest powierzenie 
przetwarzania danych osobowych Procesorowi. 

2. W ramach Umowy Administrator powierza Procesorowi (podmiotowi 
przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem 
danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej. 

3. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza Procesorowi 
do przetwarzania. 

4. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w 
zakresie określonym w niniejszej Umowie. Jakiekolwiek przetwarzanie danych 
osobowych, o których mowa w Umowie poza tym zakresem będzie działaniem wbrew 
upoważnieniu Administratora. 

5. Postanowienia niniejszej Umowy powierzenia pozostają w pełni zgodne z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) zwanym dalej „RODO”, które 
weszło w życie 25 maja 2018 roku.  

§ 2 

[Zakres i cel przetwarzania danych] 

1. Administrator powierza Procesorowi czynności przetwarzania, wskazane w pkt. 1 
Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Procesor będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, dane osobowe, w 
zakresie i odnośnie kategorii osób wskazanych w pkt. 2 Załącznika nr 1. 

3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora 
w formie określonej w pkt. 3 Załącznika nr 1, w sposób zgodny z treścią Umowy, w 
celu realizacji Umowy Głównej i jedynie przez czas trwania Umowy, w dalszej części 
Umowy jako „Powierzone Dane”. 

 

§ 3 

[Oświadczenia stron] 

1. Administrator oświadcza, że Powierzone Dane zgromadził zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Procesor oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 
umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie Powierzonych Danych, w zakresie i celu 
przewidzianym 
w niniejszej Umowie. 

3. Procesor oświadcza, że nie przekazuje Powierzonych Danych do państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowej i zobowiązuje się ich nie przekazywać przez cały 
okres trwania Umowy.  

4. Procesor oświadcza, iż przetwarza dane osobowe  wyłącznie na udokumentowane 
polecenie Administratora. 

 

§ 4 

[Zobowiązanie do zachowania tajemnicy] 

1. Procesor zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO zobowiązuje się do zachowania 
Powierzonych Danych w tajemnicy. 

2. Procesor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
Powierzonych Danych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, niniejszej Umowy lub Umowy Głównej. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
osobowych gwarantowały zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich 
nieupoważnionych do ujawnienia, udostępnienia i zapoznania się z ich treścią. 
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4. Procesor zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie 
osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz które zobowiązały się do 
bezterminowego zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w 
tajemnicy.  

 

§ 5 

[Obowiązki Procesora] 

Procesor realizując zadania wynikające z Umowy: 

a. Udzieli pomocy Administratorowi w zakresie realizacji obowiązków wynikających 
z art. 32-36 RODO, 

b. Bez zbędnej zwłoki zgłosi Administratorowi każde naruszenie Powierzonych 
Danych, którego będzie uczestnikiem, zgodnie z § 8 Umowy, 

c. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych dokona zwrotu bądź zniszczenia 
Powierzonych mu Danych, zgodnie z § 13 Umowy, 

d. Udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków spoczywających na nim oraz umożliwi Administratorowi 
lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, 
o których mowa w §9, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach 
sprawdzających i naprawczych. 

 

§ 6 

[Prowadzenie rejestru czynności] 

Procesor zobowiązuje się prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania danych 
osobowych o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO dla Powierzonych Danych w formie 
papierowej lub elektronicznej, który to rejestr na żądanie organu nadzorczego zostanie 
udostępniony przez Procesora. 

 

§ 7 

[Współdziałanie w wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą] 

1. Procesor pomaga w miarę możliwości Administratorowi poprzez uzgodnione środki 
techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania 
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 
lit. e RODO. 

2. Procesor zobowiązuje się w miarę możliwości do przekazywania Administratorowi 
żądanych przez podmiot informacji/podejmowania określonych działań niezwłocznie, 
ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Procesora przez 
Administratora o wystąpieniu z takim wnioskiem przez podmiot danych, a także 
zobowiązuje się współpracować z Administratorem w miarę możliwości w celu jego 
realizacji. 
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§ 8 

[Zarejestrowanie i zgłoszenie incydentu] 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, Procesor uczestniczy w realizacji obowiązku 
Administratora, określonego w art. 33 RODO, w szczególności niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 24 godzin poinformuje osobę odpowiedzialną za ochronę danych 
u Administratora, o jakichkolwiek ujawnionych lub stwierdzonych przypadkach 
naruszenia ochrony danych osobowych tzw. incydentach wraz z: 

a. opisem charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 
możliwości wskazaniem kategorii i przybliżoną liczbę osób, których dane 
dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, 
których dotyczy naruszenie, 

b. opisem możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, 

c. opisem zastosowanych lub proponowanych środków w celu zaradzenia 
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosowanych środkach w 
celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

2. W przypadku, gdy ustalenie wszelkich danych dotyczących incydentu będzie 
niemożliwe w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Procesor będzie przekazywał 
informacje sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania.  

3. Na żądanie Administratora Procesor zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 
dotyczących Przetwarzanych Danych w sytuacji, powzięcia informacji o wystąpieniu 
incydentu przez Administratora od osoby trzeciej niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 24 godzin. 

 

§ 9 

 [Kontrola zabezpieczeń] 

1. Administrator zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez 
Procesora obowiązków umownych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO. 

2. Administrator jest uprawniony do żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w 
formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących Powierzonych 
Danych.  

3. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 
Administratora za przetwarzanie Powierzonych Danych Procesor zobowiązany jest 
niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o 
nich Administratora.  

4. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o wszelkich czynnościach, w 
szczególności kontrolnych i skargowych, prowadzonych przez organ nadzorczy z 
zakresu Powierzonych Danych. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania 
Powierzonych Danych z niniejszą Umową przez Procesora. Administrator powiadomi 
Procesora o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z wyprzedzeniem, 
nie krótszym niż 7 dni. Kontrola  może być przeprowadzana przez jedną osobę, nie 
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może zakłócać codziennych czynności Procesora, a w danym roku kalendarzowym nie 
może przekraczać 5 dni roboczych. 

  

§ 10 

 [Podpowierzenie przetwarzania danych] 

1. Procesor nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 
uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora zgodnie z art. 28 
ust. 2 RODO.  

2. W przypadku uzyskania zgody Administratora na podpowierzenie Powierzonych 
Danych Procesor oświadcza, że każdorazowo przestrzega warunków korzystania z 
usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO 
oraz odpowiada za jego działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne. 

3. Wyłącznym celem realizowanym przez podmiot, któremu Procesor podpowierzył 
przetwarzanie danych osobowych Administratora może być realizacja czynności 
przetwarzania, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz działania, których realizacja jest 
niezbędna w celu realizacji wspomnianych zadań w sposób gwarantujący ciągłość i 
bezpieczeństwo usługi oraz należytą staranność. 

4. Procesor oświadcza, że w przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, po uzyskaniu zgody Administratora, zawrze z podwykonawcą umowę 
podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 11 

[Odpowiedzialność Stron] 

1. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych na podstawie 
niniejszej umowy, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 
dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o 
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Procesora tych danych osobowych, w 
szczególności prowadzonych przez administracyjny organ nadzoru, chyba, że 
poinformowanie Administratora będzie zabronione na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa lub decyzji sądu lub administracyjnego organu nadzoru. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych Procesorowi przez 
Administratora. 
 

2. Procesor ponosi względem Administratora odpowiedzialność odszkodowawczą z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w tym z tytułu 
niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych, przy czym - w zakresie, w 
jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawnych - odpowiedzialność Procesora ograniczona jest wyłącznie do 
udokumentowanej szkody rzeczywistej Administratora (tj. z wyłączeniem w całości 
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utraconych korzyści Administratora), a nadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 
100% wartości umowy głównej netto.  

 
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej nie odnoszą się do ewentualnych 

roszczeń regresowych Administratora względem Procesora w sytuacji, gdy Procesor 
okaże się odpowiedzialny/współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, 
której dane dotyczą w wyniku naruszenia RODO, ale wyłącznie w zakresie, w jakim 
Procesor odpowiada zgodnie z RODO jako podmiot przetwarzający. Administrator 
zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Procesora o każdym zdarzeniu, 
które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia przez Administratora roszczeń 
regresowych, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności 
zdarzenia wskazują na odpowiedzialność/współodpowiedzialność Procesora w 
powstaniu szkody oraz umożliwi Procesorowi odniesienie się i wskazanie 
okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez 
Procesora jako podmiotu przetwarzającego. 

4. Administrator i Procesor ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 

prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, według 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

§ 12 

[Czas obowiązywania umowy] 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej 
Umowy, jednakże w zakresie oddziaływania na Umowę Główną, Umowa obowiązuje 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, bez konieczności 
składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń. 

2. Administrator może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w każdym czasie, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania przez Procesora 
postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

3. Procesor może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w 
sytuacji braku wyrażenia zgody na podpowierzenie Powierzonych Danych bądź 
istotne naruszenia przez Administratora postanowień niniejszej Umowy lub 
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.      

 

§ 13 

[Zakończenie przetwarzania danych] 
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1. W przypadku prowadzenia przez Procesora rejestru (ewidencji, księgi) prowadzonego 
w wersji papierowej,  Procesor zwróci protokolarnie rejestr w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od daty jego zapełnienia, na co Administrator wyraża zgodę.  

2. Po zakończeniu przetwarzania Powierzonych Danych zgodnie z niniejszą Umową, 
według wyboru Administratora, Procesor zobowiązuje się w terminie 10 dni 
roboczych: 

1) zwrócić Powierzone Dane do siedziby Administratora na własny koszt, w sposób 
wskazany przez Administratora, albo  

2) trwale usunąć Powierzone Dane oraz niezwłocznie przedstawić dowód ich trwałego 
usunięcia     Administratorowi.  

3. W przypadku braku decyzji Administratora w terminie 7 dni roboczych Procesor 
zwróci Powierzone Dane w wersji papierowej na zasadach określonych w ust. 1, 
ponadto przekaże Administratorowi kopię Powierzonych Danych przetwarzanych w 
systemach informatycznych i następnie usunie je z własnych systemów 
informatycznych, chyba że obowiązujący przepis prawa nakazuje ich 
przechowywanie. 

4. Po zakończeniu przetwarzania Powierzonych Danych zgodnie z niniejszą Umową, 
Procesor zaniecha ich przetwarzania we własnym zakresie, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. 
g RODO, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 
Procesor, nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych. 

 

§ 14 

[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to 
również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie 
nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, 
które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

 

______________________      ______________________ 

/Administrator/       /Procesor/ 
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Załącznik nr 1 

do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator powierza Procesorowi wskazane poniżej czynności przetwarzania: 

a) prowadzenie i przechowywanie ewidencji osób przychodzących i wychodzących; 

b) prowadzenie weryfikacji tożsamości osób; 

c) prowadzenie nadzoru wizyjnego przy pomocy systemu kamer przemysłowych (CCTV); 

d) prowadzenie rejestru pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających. 

 

2. Procesor będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, dane osobowe: 

a) pracownicy i współpracownicy Administratora: 

- imiona, nazwisko; 

- numer rejestracyjny pojazdu; 

- notatka służbowa z interwencji w tym z wykorzystaniem środków   

   przymusu bezpośredniego lub broni palnej. 

b) kontrahenci Administratora: 

- imiona, nazwisko; 

- nazwa podmiotu reprezentowanego; 

- imię i nazwisko osoby zapraszającej / odwiedzanej; 

- numer rejestracyjny pojazdu; 

- notatka służbowa z interwencji w tym z wykorzystaniem środków  

   przymusu bezpośredniego lub broni palnej. 

c) osoby odwiedzające Administratora – klienci, goście, interesanci, uczestnicy rekrutacji  

i inni: 

- imiona, nazwisko, 

- nazwa podmiotu reprezentowanego, 

- imię i nazwisko osoby zapraszającej / odwiedzanej, 

- numer rejestracyjny pojazdu, 

- notatka służbowa z interwencji w tym z wykorzystaniem środków  

przymusu bezpośredniego lub broni palnej. 

 

3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora w formie 
papierowej/elektronicznej w systemach informatycznych należących do 
Administratora/Procesora. W formie papierowej przetwarzanie będzie dotyczyć prowadzenia 
ewidencji osób przychodzących oraz pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających. W formie 
elektronicznej w systemie kamer przemysłowych (CCTV), bez dostępu do kopii nagrań. 

 


