Załącznik Nr 3

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………….. w Warszawie pomiędzy:
............................, zwaną dalej: Zleceniodawcą
a

zwaną w dalszej części umowy Procesorem
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Rozporządzeniu rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
UE
z
dnia
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.
§ 1.
1. Zleceniodawca powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach i w celu określonym
w niniejszej umowie.
2. Procesor nie może przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania w tym zakresie Procesor informuje
Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
§ 2.
1. Na mocy niniejszej umowy Procesor będzie przetwarzał dane osób fizycznych pozyskane w trakcie
świadczenia obsługi prawnej Zleceniodawcy.
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie
w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia przez Procesora usług dla Zleceniodawcy.
§ 3.
Procesor zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
§ 4.
Procesor, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
§ 5.
1. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Zleceniobiorcy
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
2. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga
Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
§ 6.

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Procesor nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprocesora)
bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku ogólnej pisemnej
zgody Procesor informuje Zleceniodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających (Podprocesorów), dając tym samym Zleceniodawcy
możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

2. Procesor zapewnia, że na inny podmiot przetwarzający (Podprocesora) nałożone zostaną te same obowiązki
ochrony danych, jakie na Procesora nakłada niniejsza umowa, a w szczególności obowiązek zapewnienia
wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.
3. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający (Podprocesor) nie wywiąże się ze spoczywających na nim
obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie obowiązków
tego innego podmiotu przetwarzającego (Podprocesora) spoczywa na Procesorze.
§ 7.
1. Procesor udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez
Zleceniobiorcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
2. Po audycie/inspekcji Zleceniodawca może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia wraz
z terminem ich realizacji.
§ 8.
1. Procesor po zakończeniu realizacji usług, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy zależnie od decyzji
Zleceniodawcy usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych (w
szczególności do czasu przedawnienia roszczeń). .
2. W przypadku, gdy Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprocesora), to zapewnia
on realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przez inny podmiot przetwarzający (Podprocesora).
§ 9.
1. Procesor niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 3 dni informuje Zleceniodawcę o każdym
przypadku naruszenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Procesor niezwłocznie informuje Zleceniodawcę o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym
dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie
dotyczącym tychże danych osobowych.

1.
2.

§ 10.
Procesor ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały
w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.
Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zleceniodawcę oraz przez
osoby, których dane zostały powierzone Procesorowi, jeżeli wynikają one z działań Procesora stanowiących
naruszenie przepisów Rozporządzenia i dotyczą powierzonych na mocy niniejszej umowy danych
osobowych.
§ 11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniodawca

Procesor

