Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia xx-xx-xxxx roku pomiędzy:
Firmą: (nazwa firmy)
z siedzibą w: (miejscowość, kod, ulica,numer)
NIP: xxxxxxxxxx REGON: xxxxxxxxx
zwanym w dalszej częsś ci umowy „Zleceniodawcą”
reprezentowana przez: (imię i nazwisko)
oraz
Firmą: Kancelaria Podatkowa Dominik Michałowicz
z siedzibą w: 05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 19C
NIP: 7681553990, REGON: 367696490
zwanym w dalszej częsś ci umowy „Wykonawcą”
reprezentowana przez: Dominik Michałowicz
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W związku z realizacją umowy z dnia xx-xx-xxxx roku o usługowe prowadzenie
……………………………………………………………………………….. Zleceniodawca powierza Wykonawcy,
w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoś b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1) zwane RODO, dane osobowe do przetwarzania na
zasadach i w celu okresś lonym w niniejszej Umowie.
2. Zleceniodawca osś wiadcza, zż e jest Administratorem danych, ktoś re powierza Wykonawcy do
przetwarzania.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące dane
osobowe:
1) imię i nazwisko;
6) adres e-mail;
2) numer ewidencyjny PESEL;
7) dane zawarte w CV;
3) adres zamieszkania, zameldowania;
8) nazwa firmy;
4) seria i numer dowodu osobistego;
9) NIP, REGON;
5) numer telefonu;
10) dane do osoby kontaktowej.
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegoś łowo
opisanych w umowie, o ktoś rej mowa w § 1 ust.1 i w sposoś b zgodny z tresś cią umowy i jedynie
przez czas jej trwania.
§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
o ktoś rych mowa w § 2 ust 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie sś rodkoś w technicznych
i organizacyjnych, o ktoś rych mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Wykonawca osś wiadcza, zż e:
1) prowadzi dokumentację opisującą sposoś b przetwarzania danych osobowych;
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne słuzż ące do
przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczenś stwa okresś lony jako
wysoki;
3) stosuje sś rodki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, a w szczegoś lnosś ci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem
osobom nieupowazż nionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upowazż nienś do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktoś re będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzacś powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ktoś re chronią
prawa osoś b, ktoś rych dane dotyczą.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomicś Zleceniodawcę o:
1) kazż dym prawnie umocowanym zż ądaniu udostępnienia danych osobowych własś ciwemu
organowi panś stwa chyba, zż e zakaz zawiadomienia wynika z przepisoś w prawa,
a w szczegoś lnosś ci przepisoś w postępowania karnego, gdyzż zakaz ma na celu zapewnienie
poufnosś ci wszczętego postępowania,
2) kazż dym nieupowazż nionym dostępie do danych osobowych,
3) kazż dym zż ądaniu otrzymanym od osoby, ktoś rej dane przetwarza, powstrzymując się
jednoczesś nie od odpowiedzi na zż ądanie.
6. Zleceniodawca jest w kazż dym momencie upowazż niony do przeprowadzenia kontroli
w zakresie zgodnosś ci przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę z umową oraz jest
upowazż niony do przeprowadzenia weryfikacji zgodnosś ci i adekwatnosś ci sś rodkoś w
technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych.
7. Wykonawca ma obowiązek w uzasadnionym zakresie wspoś łpracowacś ze Zleceniodawcą,
w szczegoś lnosś ci zapewnicś dostęp do pomieszczenś i dokumentoś w obejmujących dane
osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, a takzż e do osoś b
mających wiedzę na temat procesoś w przetwarzania danych osobowych realizowanych przez
Wykonawcę.
8. Wykonawca mozż e powierzycś dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zleceniodawcy.
§4
Transfer danych osobowych
1. Wykonawca nie mozż e transferowacś danych osobowych do kraju, ktoś ry znajduje się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba, zż e Zlecający udzieli mu uprzedniej
zgody zezwalającej na taki transfer albo jesś li Zlecający jest zobligowany do ich transferu na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisoś w prawa. W przypadku, gdy taki transfer
odbywa się na mocy powszechnie obowiązujących przepisoś w prawa, Wykonawca przed
dokonaniem transferu informuje Zlecającego o takim obowiązku, chyba zż e przepisy wyrazś nie
mu tego zakazują.
2. Jesś li Zlecający udzieli Wykonawcy uprzedniej zgody na transferowanie danych osobowych do
krajoś w z poza EOG, Wykonawca mozż e dokonacś transferu tych danych osobowych tylko wtedy
gdy:
1) kraj docelowy zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, ktoś ry
obowiązuje w Unii Europejskiej;
2) Zlecający i Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu
o standardowe klauzule umowne lub wdrozż yli inny mechanizm, ktoś ry zgodnie z przepisami
prawa legalizuje transfer danych do panś stwa trzeciego.
§5

Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z tresś cią umowy, a w szczegoś lnosś ci za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowazż nionym.
2. W przypadku razż ącego naruszenia przepisoś w ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn
lezż ących po stronie Wykonawcy, Zlecający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym.
§6
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje z chwilą podpisania jej przez obie Strony i obowiązuje do
momentu jej rozwiązania.
2. W ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca powinien zgodnie z dyspozycją
Zlecającego zwroś cicś lub zniszczycś , w sposoś b odrębnie ustalony ze Zlecającym, wszelkie dane
osobowe i ich kopie.
3. Na prosś bę Zlecającego, Wykonawca przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia danych
osobowych.
§7
Zasady zachowania poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałoś w, dokumentoś w i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy i od
wspoś łpracujących z nim osoś b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposoś b, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnicś zachowanie w tajemnicy, (art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoś re upowazż nia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaroś wno w trakcie zatrudnienia ich
u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
3. Wykonawca osś wiadcza, zż e w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy w innym celu nizż wykonanie Umowy, chyba zż e koniecznosś cś ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisoś w prawa lub umowy.
4. Strony zobowiązują się do dołozż enia wszelkich staranś w celu zapewnienia, aby sś rodki
łącznosś ci wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych
poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegoś lnosś ci danych
osobowych powierzonych do przetwarzania,
przed dostępem osoś b trzecich
nieupowazż nionych do zapoznania się z ich tresś cią.
§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwoś ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazż dej
strony.
2. Zmiany umowy są mozż liwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewazż nosś ci,
z zastrzezż eniem sytuacji w ktoś rych Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania
zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowania będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
4. Sądem własś ciwym dla rozpatrzenia sporoś w wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
własś ciwy Administratora danych.
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za Wykonawcę

