
 
 

  1 z 7 
 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

nr......................................... 

 

 

Zawarta w dniu …..........................…………………..  pomiędzy: 

Radosławem Wiśniewskim - Prezesem Głównego Urzędu Miar – działającym w imieniu Beneficjenta 

– Skarbu Państwa – Głównego Urzędu Miar, przetwarzającego dane osobowe powierzone przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. 

Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, NIP Urzędu: 525-10-08-361, REGON Urzędu: 010415420, zwanym 

w dalszej części umowy „Powierzającym”, 

reprezentowanym przez Karolinę Gaweł – Dyrektora Generalnego Urzędu, działającą na podstawie 

upoważnienia nr BDG-WB.012.86.2019 z dnia 4 września 2019 r., 

 

a 

............................................................................................................................................................, 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1  

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1. Przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 

pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 

niszczenie; 

2. Projekcie - należy przez to rozumieć, realizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPSW) przedsięwzięcie, 

zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem 

i końcem realizacji, szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie projektu pn.: 

„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 
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3. Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, al. IX 

Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

4. „RODO” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę na doradztwo w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w 

ramach realizowanego przez Zamawiającego postępowania przetargowego nr BDG-

WZP.262.1.2020 na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 

Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)" w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, zawartą w dniu ………….............................………….. pomiędzy Powierzającym a Wykonawcą. 

§ 2. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z 

RPOWS 2014-2020 dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji 

Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, z siedzibą w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny System 

Teleinformatyczny wspierającym realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 

zwany dalej Ministrem. 

3. Administratorem Danych osobowych innych, niż wskazane w ust. 1 i 2, powierzanych Wykonawcy 

w celu realizacji Umowy, jest Powierzający. 

4. Instytucja Zarządzająca jako administrator danych osobowych, w trybie art. 28 RODO powierzyła 

Powierzającemu przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej 

wyłącznie w celu realizacji Projektu, w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1. 

5. Na podstawie porozumienia CST oraz art. 28 RODO Instytucja Zarządzająca, działając w imieniu i 

na rzecz administratora danych osobowych – Ministra, powierzyła Powierzającemu 

przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji Projektu, w ramach zbioru, o 

którym mowa w ust. 2. 

6. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, przez Powierzającego jest zgodne 

z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. 

§ 3. 

1. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników Beneficjenta 

i pracowników Partnera Beneficjenta, którzy realizują Projekt oraz pracowników podmiotów 

świadczących usługi na rzecz Beneficjenta, w związku z realizacją Projektu a Wykonawca to 

powierzenie przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
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2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje ich: zbieranie, utrwalanie 

przechowywanie, opracowywanie, usuwanie tak formie papierowej jak i przy wykorzystaniu 

systemów informatycznych. 

3. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

Umowy. 

4. Rodzaj i zakres powierzanych przez Powierzającego Wykonawcy danych osobowych osób 

uczestniczących w realizacji Projektu wynika z Umowy i obejmuje dane osobowe zwykłe 

następujących kategorii osób, w zakresie wskazanym poniżej: 

1) pracownicy Beneficjenta - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;  

2) pracownicy Partnera Beneficjenta - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; 

3) pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Beneficjenta - imię i nazwisko, adres 

e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia; 

4) inspektorzy nadzoru inwestorskiego - imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, 

numer telefonu, data i miejsce urodzenia; 

5) osoby posiadające pełnomocnictwo - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu 

osobistego lub nr PESEL. 

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

7. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

8. Po zakończeniu okresu związania Umową, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Powierzającemu przetwarzany zbiór danych osobowych, a jego kopię oraz wszystkie utworzone 

w trakcie realizacji umowy zbiory tymczasowe, pomocnicze i wszelkie inne zbiory zawierające 

dane osobowe, objęte niniejszą umową, trwale usunąć (przez trwałe usunięcie danych rozumie 

się: skasowanie  i co najmniej jednokrotne nadpisanie losowym ciągiem znaków za pomocą 

dedykowanego oprogramowania lub - w przypadku nośników jednokrotnego zapisu (np. płyty 

CD), zniszczenie za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 

szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za 

przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową. 

10. W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych   związku z realizacją 

Umowy przez Wykonawcę, - w następstwie czego Instytucja Zarządzająca, Minister, czy 

Powierzający zostaną zobowiązani w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarani 

grzywną, Wykonawca zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie Instytucja Zarządzająca, 

Minister, lub Powierzający - do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi  i 

pokrycia roszczeń, w każdym przypadku, gdy roszczenia te na podstawie dostępnych dowodów 

obiektywnie uznane zostaną za zasadne, w szczególności, gdy roszczenia te zostaną zasądzone 

prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego 



 
 

  4 z 7 
 

uprawnionego organu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich 

poniesionych przez w/w podmioty kosztów związanych z ww. postępowaniami.  

11. W przypadku nałożenia na Powierzającego prawomocnej kary, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych, w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem 

danych osobowych przez Wykonawcę, Wykonawca poniesie wobec Powierzającego 

odpowiedzialność w wysokości 100% kary na niego nałożonej. 

12. Wykonawca oświadcza, że powierzone mu dane osobowe nie będą przetwarzane w państwie 

trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

13. Okres przetwarzania danych osobowych nie może być dłuższy niż do 30 dni roboczych od dnia 

ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 

art. 30 ust. 2 RODO, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30 ust. 2-5 RODO, oraz udostępnia go 

na żądanie Instytucji Zarządzającej, Ministra lub Powierzającego. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotuje dokumentację 

opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają 

warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 

3. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 

Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, przy czym 

wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych i zasadami przetwarzania danych osobowych. 

4. Powierzający umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 3, upoważnień do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

5. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie.  

6. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 3, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak 

niż do dnia zakończenia realizacji Umowy. Upoważnienie wygasa także z chwilą ustania stosunku 

prawnego łączącego Wykonawcę z osobą upoważnioną. 

7. Powierzający zobowiązuje Wykonawcę, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania 

danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 

informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego 

łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą. 

8. Wykonawca winien posiadać co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad 

zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania legitymującą się 

imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 5. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy 

danych osobowych przetwarzanych przez, mające do nich dostęp osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, informuje Powierzającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z 

realizacją Umowy oraz o ich niewłaściwym użyciu; zgłoszenie powinno oprócz elementów 

określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające określenie, czy 

naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, Policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o 

podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń w 

przypadku, gdy były wydane; 

4) każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników pozostałych 

obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z RODO, ustawy o 

ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z zapisów niniejszej umowy, jeżeli mogą one 

dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i 

Umowy. 

4. Wykonawca prowadzi rejestr naruszeń i dokumentuje je w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia kontroli. 

5. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego spowodować w 

ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

Wykonawca na wniosek Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie 

dotyczy. 

§ 6. 

1. Wykonawca pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

2. Wykonawca umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu, Ministrowi lub podmiotom przez 

nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, 

dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z 

ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą umową. Zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 

najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

3. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą, Ministra lub Powierzającego wiadomości o 

rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 

osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych 
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osobowych lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Instytucji Zarządzającej, Ministrowi, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli 

lub audytu, w celu określonym w ust. 2. 

4. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Ministra, Powierzającego lub podmiotów przez nie 

upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i 

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej, Ministra, Powierzającego lub podmiotu przez 

nich upoważnionego, o których mowa w ust. 4, nie wyłączają uprawnień wynikających z 

wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.). 

6. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w 

których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie 

odrębnych przepisów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli, a także zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania zaleconych w wyniku kontroli 

lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub przez podmioty 

przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów. 

§ 7. 

1. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Powierzającego. 



 
 

  7 z 7 
 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu jedynie w przypadku rozwiązania 

łączącej strony Umowy. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zwrócić Powierzającemu wszelkie zbiory danych osobowych i dokumenty związane z danymi 

osobowymi uczestników Projektu, a niezależnie od powyższego do zachowania tych danych w 

tajemnicy. 

§ 8. 

1. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych 

w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem 

ich nieważności. 

2. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych 

osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy i 

podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych 

osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy wykonawcze. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są dla 

Powierzającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 …........................                                                              ...............................  

Powierzający                                                                         Wykonawca  

 


