
UMOWA przetwarzania danych osobowych 
nr .........................

Zawarta w dniu …....................................... Stronami umowy są:

Miasto Gliwice
44-100 Gliwice; ul. Zwycięstwa 21

NIP: 6311006640

w imieniu którego i na rzecz działa …....................................... , dyrektor Placówki o nazwie

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

zwanej dalej „Administratorem”,

oraz

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe Technika Sp. z o.o., 
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Poezji 16,

wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
Gospodarczy KRS 0000068121, NIP 631-010-07-85, wysokość kapitału zakładowego 75000 zł

reprezentowane przez Pawła Gajowskiego – Prezesa Zarządu

zwane dalej „Podmiotem przetwarzającym”.

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania,
w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem” lub
RODO), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.

 2. Administrator  potwierdza,  że  jest  administratorem  danych  osobowych  przekazywanych  do
przetwarzania  i  że  ma  podstawę  prawną  do  powierzenia  przetwarzania  Podmiotowi
przetwarzającemu. 

 3. Podmiot  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.

§ 2

Zakres usług, warunki techniczne

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w celu
wytwarzania legitymacji służbowych nauczyciela, zgodnych z wzorem i warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru
i trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

 2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz w związku z realizacją
zamówień  Administratora  na  wytworzenie  legitymacji  służbowych  nauczycieli,  Podmiot
przetwarzający może przetwarzać dane osobowe nauczycieli w postaci:
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 a) nazwiska i imienia,

 b)nazwy i adresu miejsca pracy,

 c) podpisu,

 d)zdjęcia.

 3. Dane osobowe przekazane przez Administratora do przetwarzania będą przechowywane przez
Podmiot przetwarzający na platformie opartej o usługę hostingową świadczoną przez firmę H88
S.A. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:

 a) zabezpieczenia powierzonych danych osobowych w odpowiedni sposób, wdrażając w tym
celu odpowiednie środki  techniczne i  organizacyjne,  zapewniające stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w
art. 32 RODO, 

 b)dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych,

 c) nadania  upoważnień  do przetwarzania  danych osobowych wszystkim osobom,  które  będą
przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji niniejszej umowy,

 d)zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,

 e)  zniszczenia  fizycznego  wszelkich  papierowych  i  usunięcia  przesłanych  elektroniczne
wniosków o wydanie legitymacji służbowych, zawierających dane osobowe, w okresie do 30
dni od ich digitalizacji,

 f) przy  braku  zamówienia  na  przedłużenie  legitymacji  (ponowne  przetwarzanie  danych)  tj.
w terminie 4 lat od momentu ostatniego wykorzystania danych osobowych poszczególnych
nauczycieli do usunięcia tych danych przechowywanych cyfrowo,

 g)niezwłocznego usunięcia danych osobowych przechowywanych cyfrowo w przypadku prośby
o ich usunięcie otrzymanej pisemnie lub e-mailem od Administratora lub bezpośrednio od
osoby, której dane dotyczą,

 h)niezwłocznego  (do  48h)  zgłoszenia  Administratorowi  przypadku  stwierdzenia  naruszenia
ochrony danych osobowych.

 2. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 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. W razie wpływu do
Podmiotu  przetwarzającego  żądania  w  zakresie  realizacji  praw  osób,  których  dotyczą
powierzone  dane,  Podmiot  przetwarzający  niezwłocznie  informuje  o  tym  Administratora.
Udzielając informacji,  Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz
określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
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§ 4

Prawo kontroli

 1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, mającej
na  celu  weryfikację  czy  Podmiot  przetwarzający  spełnia  obowiązki  wynikające  z  niniejszej
Umowy. 

 2. Administrator  danych  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Podmiotu
przetwarzającego  tj.:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach:  8.00-16.00,  po  uprzednim
poinformowaniu go o takim zamiarze z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym.

 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli,
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

 4. Przetwarzający  dane  odpowiada  za  szkody  jakie  powstały  wobec  Administratora  lub  osób
trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

§ 5

Raportowanie

 1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne
do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.  

 2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia
wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia
ochrony  danych  osobowych  lub  usunięcia  jego  skutków,  Podmiot  przetwarzający  udziela
informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia
wniosku.

§ 6

Dalsze powierzanie danych do przetwarzania

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania  podwykonawcom jedynie  w celu wykonania  Umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.  

 2. Przekazanie  powierzonych  danych  do  państwa  trzeciego  może  nastąpić  jedynie  na
udokumentowane  polecenie  Administratora  danych,  chyba  że  obowiązek  taki  nakłada  na
Podmiot  przetwarzający  prawo  Unii  lub  prawo  państwa  członkowskiego,  któremu  podlega
Podmiot  przetwarzający.  W  takim  przypadku  przed  rozpoczęciem  przetwarzania  Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 3. Podwykonawca,  o  którym  mowa  w  §6  ust.  1  Umowy  winien  spełniać  te  same  gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

 4. Podmiot  przetwarzający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Administratora  za
niewywiązanie  się  ze  spoczywających  na  podwykonawcy  z  obowiązków  wynikających
z niniejszej Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot  przetwarzający  jest  odpowiedzialny  za  udostępnienie  lub  wykorzystanie  danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
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 2. 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  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 wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

§ 8

Czas obowiązywania umowy

 1. Niniejsza umowa zwierana jest na czas nieokreślony. 

 2. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  14-dniowego  okresu
wypowiedzenia.

 3. Niezależnie  od  tego,  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;

 c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.

 4. W przypadku nie podpisania nowej umowy przez strony po tym czasie cyfrowe dane osobowe
przekazane przez Administratora zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 9

Zasady zachowania poufności

 1. Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych
i od  współpracujących  z  nim  osób  oraz  danych  uzyskanych  w  jakikolwiek  inny  sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

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

 3. Umowa oraz  wszelkie  informacje uzyskane w związku z jej  wykonywaniem mają charakter
poufny, a strony zobowiązują się do nieujawniania treści umowy oraz nie ujawniania wszelkich
informacji  związanych  z  wykonywaniem  umowy,  chyba  że  druga  strona  wyrazi  zgodę  na
ujawnienie takich informacji lub ich ujawnienie jest wymagane przepisami prawa (np. ustawą
o dostępie do informacji publicznej)

 4. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże w okresie trwania umowy, jak również po jej 
zakończeniu, rozwiązaniu lub tez odstąpieniu od niej.

 5. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność prawną za udostępnienie lub wykorzystanie
danych  osobowych  oraz  innych  danych  niezgodnie  z  treścią  umowy,  a  w  szczególności  za
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
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 6. Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
dotyczących  Zleceniodawcy,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić  Administratora  na  szkodę,
o których Podmiot przetwarzający dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego
usług, nawet jeżeli nie będą to informacje stanowiące dane osobowe. 

 7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji  dotyczących
Administratora lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji
o charakterze  technicznym,  technologicznym,  prawnym,  handlowym lub organizacyjnym,  jak
również informacji odnoszących się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych
planów,  perspektyw,  lub  innych  informacji  posiadających  wartość  gospodarczą  stanowiącą
tajemnicę. 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Strony stosować się będą do postanowień 
Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych 
osobowych, unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i przepisów 
branżowych. 

 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo wg 
siedziby Administratora.

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

 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej dla stron.

Administrator danych Podmiot przetwarzający

Str. 5/5


