
 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu ................................ w Warszawie pomiędzy:  

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie, ul. Stara 4, 

00-231 Warszawa, reprezentowanym przez:  

.............................................................................................., zwanym dalej „Centrum”, 

 

a  

 

/NAZWA WYKONAWCY/, z siedzibą w .....................................................................................,  

REGON: ..............................., NIP: .................................., reprezentowanego przez: 

......................................................................................................................................................, 

zwanego dalej: „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z zawarciem w dniu ……………….. umowy pomiędzy m.st. Warszawa 

reprezentowanym przez ………….(imię i nazwisko oraz funkcja w CWR 

RW)............................................ Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” a 

Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie usługi pn.: „Rozbudowa platformy 

internetowej pn. baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów 

społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu 

narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego” (dalej: umowa o zamówienie publiczne), 

Centrum powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

2016/679 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 119 z 4.5.2016 r.) zwanego dalej ,,Rozporządzeniem”,  

przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie.  

2. Centrum oświadcza, że na podstawie umów zawartych pomiędzy Centrum a 

użytkownikami platformy internetowej, o której mowa w ust. 1, organizacjami 

prowadzącymi placówki wsparcia dziennego (dalej: Użytkownicy), Użytkownicy 

powierzyli Centrum przetwarzanie danych osobowych, objętych niniejszą Umową. 



 

 

Centrum oświadcza, iż została mu udzielona zgoda na zawarcie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Powierzane dane zawierają informacje o: 

1) pracownikach Użytkowników i Centrum oraz osobach współpracujących z 

Użytkownikami i Centrum na podstawie umów cywilnoprawnych; 

2) wychowankach (podopiecznych) prowadzonych przez Użytkowników i Centrum 

placówek wsparcia dziennego lub realizowanych przez Użytkowników i Centrum 

projektów społecznych; 

3) wolontariuszach Użytkowników i Centrum; 

4) członkach rodzin wychowanków prowadzonych przez Użytkowników i Centrum 

placówek wsparcia dziennego i członkach rodzin beneficjentów realizowanych przez 

Użytkowników projektów społecznych i form wsparcia. 

4. Centrum jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze pn. „Dane 

osobowe przetwarzane przez Centrum” Centrum powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych zgromadzonych w ww. zbiorze.  

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, następujące kategorie 

danych osobowych:  

1) nazwiska i imiona, imiona rodziców, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zajmowane 

stanowisko w pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej, zawód, seria i numer dowodu osobistego, pochodzenie rasowe, 

pochodzenie etniczne, przynależność wyznaniową, stan zdrowia, nałogi, życie 

seksualne, skazania, mandaty karne, orzeczenia o ukaraniu, innych orzeczeń 

wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym; 

2) wizerunek; 

3) adres elektroniczny i adresu IP stacji komputerowej. 

2. Powierzone przez Centrum dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie 

w celu realizacji zadań wynikających z umowy o zamówienie publiczne, o której mowa w 

§ 1 ust. 1. 

  



 

 

 

§ 3 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 

ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po zakończeniu zatrudnienia, niezależnie od 

podstawy prawnej zatrudnienia. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje 

dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od 

powzięcia przez Wykonawcę informacji zawiadomić Centrum o:  

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów 

prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu 

zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;  

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych; 

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza; 

4) wszelkich informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych 

przetwarzanych w ramach Umowy; 



 

 

5) stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych 

przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy; 

6) każdym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych Umową danych osobowych; 

7) każdej decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych 

objętych Umową; 

8) wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę danych objętych Umową. 

8. Centrum ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy poprzez przeprowadzenie 

zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej kontroli dotyczących przetwarzania 

danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych 

wyjaśnień. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Centrum przeprowadzenie kontroli, o 

której mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 8, przedstawiciel Centrum sporządza 

protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca może 

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

strony.  

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

usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

11. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Centrum w niezbędnym zakresie wywiązywać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

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

12. Wykonawca udostępnia Centrum wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. Wykonawca zobowiązuje się 

odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Centrum dotyczące przetwarzania 

powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

13. Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu 

bez pisemnej zgody Centrum. 

14. W przypadku korzystania z podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewniania, że podwykonawca przetwarzał będzie powierzone dane osobowe wyłącznie 

w celu i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie oraz umowie zawartej przez 

podwykonawcę z Wykonawcą, przy czym cel i zakres przetwarzania danych nie będzie 

szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, a podwykonawca zobowiązany będzie do 



 

 

zachowania wszelkich wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych 

wynikających z Umowy i Rozporządzenia.  

15. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Centrum chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii 

Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Centrum o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny. 

§4 

Odpowiedzialność za powierzone dane osobowe 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z Umową, a w szczególności za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 ust. 2, lub w § 

3 ust. 1, 3, 5 – 8, 10, 12 - 15, Wykonawca zapłaci Centrum karę umowną w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy o zamówienie publiczne, za każde 

naruszenie. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni 

od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

przysługującej Centrum kary umownej z wynagrodzenia należnego mu na podstawie 

umowy o zamówienie publiczne, o której mowa w § 1 ust. 1. 

3. Kary umowne, określone w ust. 2 są niezależne od kar zastrzeżonych umową o zamówienie 

publiczne. 

4. Centrum przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne.  

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Centrum lub m.st. 

Warszawy, zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Centrum lub m.st. Warszawy i pokryje wszelkie koszty związane 

z udziałem Centrum lub m.st. Warszawy w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  



 

 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem zasad ochrony danych 

osobowych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

W przypadku nałożenia na Centrum pieniężnej kary administracyjnej lub innej sankcji 

finansowej przez organy administracji publicznej, sąd lub inny podmiot uprawniony do 

orzekania, związanej z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest uiścić na rzecz Centrum kwotę o równowartości nałożonej i uiszczonej 

przez Centrum kary administracyjnej lub innej sankcji. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty mającego formę noty księgowej 

§5  

Czas obowiązywania Umowy  

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia …………………r1.  

 

§ 6  

Warunki rozwiązania Umowy  

1. Centrum ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku gdy Wykonawca:  

1) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

2) nie zaprzestanie, pomimo wezwania przez Centrum, niewłaściwego przetwarzania 

danych osobowych; 

3) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w 

szczególności niespełniania wymagań określonych w §3 

4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody 

Centrum; 

5) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie.  

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 14 dniowego  

okresu wypowiedzenia.  

3. Oświadczenie Strony o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia Umowy 

powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                           
1 Termin zostanie określony po wyłonieniu Wykonawcy umowy o zamówienie publiczne i jest uzależniony od treści oferty 

Wykonwacy. 



 

 

4. Niniejsza Umowa wygasa w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia umowy 

o zamówienie publiczne, o której mowa w § 1 ust. 1 lub odstąpienia od niej przez 

którąkolwiek ze Stron.  

§ 7  

Skutki rozwiązania Umowy  

Wykonawca, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy niezwłocznie, ale nie później 

niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane 

osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również 

z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji oraz usunąć wszelkie ich 

istniejące kopie i potwierdzić powyższe przekazanym Centrum protokołem.  

§8  

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§9  

Odesłanie do przepisów prawa 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

Rozporządzenia oraz Kodeksu Cywilnego. 

§10  

Właściwość miejscowa sądów 

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Centrum.  

§ 11  

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

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

Centrum         Wykonawca  


