UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
nr PB._________________________
Zawarta w dniu ___________________. pomiędzy:

§1.
Oświadczenie SYSTEMA SP. Z O.O.
1. SYSTEMA SP. Z O.O. oświadcza, że na mocy umowy z dnia 28 lutego 2017r., nr POWR.01.02.01-300138/15-00 zawartej z Województwem Wielkopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Instytucją Pośredniczącą, realizuje Projekt „Wielkopolska Akademia Kształcenia” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany w dalszej części Umowy
„Projektem”.
2. SYSTEMA SP. Z O.O. oświadcza, iż ochrona danych osobowych jest realizowana w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa oraz Politykę Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych SYSTEMA SP. Z O.O.
§2.
Definicje umowne
Użyte w niniejszej Umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:
1. Projekt – zespół działań i czynności realizowanych na rzecz: „Wielkopolska Akademia Kształcenia”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. IP – Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754
Poznań - podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części priorytetów programu operacyjnego oraz
za bezpośrednie kontakty z Beneficjentem, na podstawie odpowiedniego porozumienia lub umowy o
dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań.
3. IZ – Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Rozwoju.
4. Zbiór danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub
podzielony funkcjonalnie.
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SYSTEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu, ul. Partyzantów 54F, 33-340 Stary Sącz, NIP 7342837147, REGON
492664434, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064479,
reprezentowaną przez: Adriana Janusz – Kierownika projektu, działającą w ramach upoważnienia z dnia
02.01.2017 r.,
zwaną w dalszej części umowy „SYSTEMA Sp. z o.o.”,
a
NAZWA:…………………………………………………………………………..……,
ADRES:………………………………….…………………………………..………….,
NIP: ………………………….……………….., REGON: …………………………..
reprezentowane przez …………………………………………………..…… – ……………………………
zwane w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

1.

Przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a
zwłaszcza te, które wykonuje się w SYSTEMA Sp. z o.o.ch informatycznych.
§3.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy, jest powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, z którym
SYSTEMA SP. Z O.O. podjęła współpracę w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Akademia
Kształcenia”.

§4.
Zobowiązania Stron
1. Na podstawie §21 Umowy do dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój nr POWR.01.02.01-30-0138/15-00 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, SYSTEMA SP. Z O.O. powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej (IZ) na warunkach opisanych w niniejszym
paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich
przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przekazuje SYSTEMA SP. Z O.O.. Oświadczenia przechowuje SYSTEMA
SP. Z O.O. w swojej siedzibie.
3. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym zadania związane
z realizacją Projektu jedynie wyjątkowo, za pisemną zgodą IP pod warunkiem, że Wykonawca zawrze z
podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca może umocować podmioty, o których mowa w ust. 3, po spełnieniu warunków tam
wskazanych, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy następuje wyłącznie w celu wykonania umowy
zawartej z Wykonawcą w ramach realizacji projektu i w zakresie określonym w ust. 6.
6. SYSTEMA SP. Z O.O. przekazuje Wykonawcy zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym
paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu
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).
8. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór
danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7.
9. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy oraz
pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych. SYSTEMA SP. Z O.O. umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania
pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca prowadzi
ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z
wykonywaniem umowy.
10. SYSTEMA SP. Z O.O. zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wzoru upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Imienne
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5.

12.
a)
b)

13.

14.

15.

16.

1.
2.

3.
4.

§5.
Postanowienia końcowe
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 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).
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
SYSTEMA SP. Z O.O..
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………
SYSTEMA SP. Z O.O.

……………………………………….
Wykonawca

Załączniki:
1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
2. Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
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11.

upoważnienia są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia
upoważnionego pracownika.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych osobowych w
tajemnicy przez pracowników mających do nich dostęp.
Wykonawca niezwłocznie informuje SYSTEMA Sp. z o.o. o:
wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami
państwowymi, policją lub przed sądem.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia SYSTEMA SP. Z O.O., Instytucji Wdrażającej (Instytucji
Pośredniczącej - IP) oraz Instytucji Zarządzającej (IZ), na każde jego żądanie, informacji na temat
przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji
o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych.
Wykonawca umożliwi SYSTEMA SP. Z O.O., Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej - IP) oraz
Instytucji Zarządzającej (IZ) w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe,
dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od
dnia powiadomienia Wykonawcy przez IP lub IZ o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia
prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.
W przypadku powzięcia przez SYSTEMA Sp. z o.o., IP lub IZ wiadomości o rażącym naruszeniu przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi IP lub IZ dokonanie
niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 14.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez IP
lub IZ kontroli.

UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem ……………………….. r. na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam
………………………………………… do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani stosunku prawnego z
……………………………………………………………………
............................................................
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.
Upoważnienie otrzymałem
............................................................
(miejscowość, data, podpis)
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.), a także z
obowiązującymi w SYSTEMA Sp. z o.o. Polityką bezpieczeństwa ochrony danych oraz Instrukcją zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania
zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się
oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku
prawnego łączącego mnie z ………………………………………………………….

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
…………………………………………………………………………

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem [……………………………………………] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Nr 101, poz. 1182, z późn. zm.), odwołuję
upoważnienie Pana/Pani […………………………………………………………………………………..] do przetwarzania danych
osobowych nr ……………………………………….. wydane w dniu …………………………..………………
………………………………………………………
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień
……………………………………
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(miejscowość, data)

