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Załącznik nr ………. do Umowy

ZASADY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
§1
1.

2.

3.
4.

5.

Na podstawie niniejszym zawartej umowy Strony określają zasady powierzenia danych osobowych w celu
ich przetwarzania, w oparciu o treść art.28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), a do czasu rozpoczęcia stosowania RODO w oparciu o art.31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej UODO).
Niniejsze zasady wyczerpują wraz z dokumentem głównym Umowy zasady, jakie strony będą stosować,
w celu uregulowania zasad powierzania Wykonawcy (dalej Powiernikowi) przez Zamawiającego (dalej ADO)
danych osobowych.
Zasady dotyczą wszystkich produktów informatycznych usług i świadczeń pośrednio lub bezpośrednio
wynikających z zawartej Umowy. Szczegółowe ich określenie zawiera § 2 Umowy.
O ile przepisy prawa lub organ krajowy ochrony danych osobowych lub jakikolwiek inny podmiot uprawniony
określi inne zasady, stosuje się je odpowiednio przed niniejszymi zasadami, w szczególności zaś te, które są
bardziej rygorystyczne oraz lepiej chronią prawa i wolności podmiotu fizycznego lub prawnego.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych znajdujących się w produktach informatycznych, o których
mowa w ust. 3, będzie następować w celu wykonywania usług ……………………………….. i w zakresie danych
przetwarzanych w Produkcie , a potrzebnych do wykonania tych usług.
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ADO oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych znajdujących się w Bazie Danych Produktu i tym
samym spełnia warunki traktowania go jak ADO przewidziane w RODO.
ADO oświadcza, iż część danych osobowych, o których mowa w treści ust. 1 ma kwalifikację danych
osobowych. Mają one szczególnie wrażliwy charakter i należy je traktować jako dane szczególnie chronione.
Powiernik oświadcza, iż w ramach działalności prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa wdrożył zasady
bezpieczeństwa i ochrony przewidziane w UODO, w szczególności odpowiednie środki techniczne
I organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi UODO oraz chroniło prawa
i wolności osób, których dane dotyczą, zaś w momencie rozpoczęcia stosowania RODO owe zasady i środki
techniczne i organizacyjne wdrożone u Powiernika będą zgodne z RODO.
Powiernik oświadcza, że opracował oraz wdrożył adekwatny do poziomu ryzyka, System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji (dalej SZBI), który został zaprojektowany i jest utrzymywany zgodnie
z wytycznymi normy ISO/IEC 27001.
Powiernik oświadcza że opracował oraz wdrożył adekwatny system zarzadzania ryzykiem co najmniej
funkcjonujący na potrzeby SZBI.
Środki na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art.32 RODO, w momencie rozpoczęcia stosowania
RODO zostaną dobrane i będą stosowane w oparciu o prowadzoną realnie i wiarygodnie analizę ryzyka
i zagrożeń.
Powiernik oświadcza iż przeszkolił oraz zobligował do zachowania poufności i należytego poziomu ochrony
danych osobowych cały personel (i osoby z nim zrównane, na podstawie wewnętrznych procedur), który
będzie przetwarzał dane osobowe,
Powiernik oświadcza iż zapewnia regularne mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych .
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ADO oświadcza, że ma prawo decydować o celu i środkach przetwarzania powierzanych danych.
Powiernik nie jest uprawniony do samodzielnego dysponowania powierzonymi mu danymi osobowymi.
Powiernik nie ma prawa samodzielnego decydowania o celach i środkach przetwarzania powierzonych mu
danych – w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim powierzonych mu danych
osobowych.
Powiernik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ADO, o każdym naruszeniu lub podejrzeniu
naruszenia poufności powierzonych danych.
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§4
W przypadku wejścia przez Powiernika w posiadanie danych osobowych, w związku z wykonaniem usługi,
o której mowa w § 2, Powiernik archiwizuje zbiory danych wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji
umowy. Po ustaniu konieczności przetwarzania danych w związku z wykonywaniem powyższej usługi,
Powiernik niezwłocznie usuwa przetwarzane dane osobowe. Powiernik nie później niż w terminie do 7 dni
kalendarzowych usunie z własnych systemów informatycznych oraz zniszczy dane osobowe przechowywane
na nośnikach elektronicznych, co potwierdza protokolarnie.
§5
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania zawartej pomiędzy Stronami umowy głównej, do której
podpisano niniejszy załącznik.
§6
Strony Umowy zobowiązują się współpracować w przypadku przeprowadzenia u którejkolwiek z nich
postępowania kontrolnego przez organ uprawniony na mocy przepisów prawa do wykonywania takich
postępowań, w tym do czasu rozpoczęcia stosowania RODO przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
§7
ADO zastrzega sobie prawo do kontrolowania Powiernika w zakresie stosowania niezbędnych, wymaganych
przepisami prawa środków ochrony fizycznej i organizacyjnej, mające na celu zapewnienie zgodności
przetwarzania powierzonych danych z przepisami prawa. Zasady, formę i termin tej kontroli Strony ustalać będą
każdorazowo w razie zgłoszenia na piśmie przez ADO Powiernikowi woli przeprowadzenie takiej kontroli.

