
Załącznik nr 5 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawa1ia w Warszawie w dniu ......... . .. . .... .. .. . . ... r. pomiędzy: 

Głównym Urzędem Miar (lub Prezesem Głównego Urzędu Miar) z s iedzibą w Warszawie, 

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, NIP: 525-10-08-361, REGON: 010415420, zwanym w dalszej 

części umowy „Administratorem danych", 

reprezentowanym przez Piotra Zi ółkowski ego - Dyrektora Generalnego Urzędu , działającego na 

podstawie upowa żnieni a nr BDG-WB.012.49.202 1 z dnia 01.02.2021 r., 

a 

Panią / Panem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zami eszkałą / łyrn w ul. . . . ........... ........ , 

kod pocztowy . . .. . ..... . .... , miasto ............... , nr PESEL ... . . ... . ............ ...... . ... . . 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym", 

zwanych także dalej łącznie „Stronami". 

§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową'' , jest powierzenie przez Administratora 

danych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu , w tlybie art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związ ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.5.2018, str. 

2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem nr 

2016/679". 

2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie att. 28 rozporządzenia 

m 2016/679 dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w Umowie. 

3. Podmiot przetwarzający zob owiązuje s ię przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z Umową, rozporządzeniem nr 2016/679 oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, i ż przed ro zp oczęci em przetwarzania danych osobowych 

wdroży środki zabezpieczające przetwarzanie danych, gwarantujące spełnienie wymogów 

okreś l onych w ait. 5 ust.1 lit. frozporząd zeni a nr 2016/679. 



§ 2. 

Zakres i cel przetwarzania danych 

l. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał , powierzone na podstawie Umowy dane osobowe 

zwykłe, w postaci: ( imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)1 

pracowników Głównego Urzędu Miar w systemie infom1atycz11ym i w wersji papierowej2, w 

zakresie na s tępujących operacji przetwarzania: zbieranie, utnvalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie , wykorzystywa11ie, ujawnianie 

poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie3 • 

2. Dane osobowe, powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia .. . .... ....... nr ... . ..... . ... tj. 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w 

Głównym Urzędzie Miar. 

3. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie 

udokumentowanych poleceó Administratora danych. Za udokumentowane polecenia Strony 

przyjmująpostanowienia Umowy, umowy o której mowa w ust. 2 oraz inne polecenia związane 

z realizacją umowy, o której mowa w ust. 2, przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu drogą 

elektroniczną, na adresy wskazane w ww. umowie lub na pi śmie. 

§ 3. 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków, technicznych 

organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 

z przetwarza1uem danych osobowych, o któ1ym mowa w rui. 32 rozporządzenia m 2016/679, w 

celu oclu·ony praw osób, których dane dotyczą i zapewnia przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z prawem. 

2. Podmiot przetwarzający ponosi wszelkie koszty związane z przetwarzaniem przez niego w 

ramach Umowy danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się doło żyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

4. Podmiot przetwarzający zo bowiązuje się do przygotowania i prowadzenia stosownej 

dokumentacji wymaganej od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rejestru wszystkich kategorii czy1mości 

przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych i nadania upoważniefi do 

1 Zakres danych osobowych 
2 Forma przetwarzania danych osobowych 
3 Rodzaj operacji przetwarzania danych osobowych 
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przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane 

w celu realizacj i Umowy, oraz prowadzenia ewidencji osób upowa żnionych. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udostępniać ww. dokumentację Administratorowi 

danych na jego żądanie, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 rozporządzenia nr 2016/679. 

6. Podmiot przetwarzający dopu ści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby 

zapewniające bezpieczel1stwo przetwarzanych danych osobowych oraz po si adające 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

7. Podmiot przetwarzający zapewnia zobowiązanie do zachowania w tajenmicy, o której mowa w 

art. 28 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 wszystkich osób, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia (w 

tym współpracy) tych osób w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu zatrudnienia (w tym 

współpracy). 

8. W tenninie 30 dni od rozwiązania umowy lub od zakończenia realizacji umowy, o której mowa 

w § 2 ust. 2, w tym w szczególności świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Podmiot 

przetwarzający zwróci wszelkie dane oraz usunie wszelkie ich i s t niejące kopie, chyba że 

przepisy prawa powszeclmie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

Podmiot przetwarzający zapewni również , aby Podwykonawcy, którzy uzyskali dane do 

dalszego przetwarzania w ww. terminie dokonali usunięcia danych pozyskanych w związku z 

reali zacją ww. umowy. 

9. Usunięcie powinno być trwale i po l egać na uniemożliwieniu osobom trzecim odzyskania 

danych. Ze zniszczenia danych sporządza się protokół , w którym uwzględnia się_ sposób ich 

zniszczenia. 

1 O. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi danych w 

wywiązywaniu s ię z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 rozporządzenia m 2016/679. W 

szczególności , Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na żądanie Administratora danych do 

przygotowania i przekazania Administratorowi danych informacji, potrzebnych do speh1ienia 

żąd ania osoby, której dane dotycz ą, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania Administratora 

danych. 

11. Podmiot przetwarzający , w miarę_możliwości , pomaga Administratorowi danych w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia nr 2016/679. 

12. W razie podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia oclu·ony danych osobowych, Podmiot 

przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, zgłasza fakt narnszenia lub podejrzenia naruszenia 

Administratorowi danych oraz przekazuje informacje, o których mowa w rui. 33 i 34 

rozporządzenia m 2016/679 drogą elektroniczną, na adres e-mail iod@gum.gov.pl nie pó źniej , 

niż w ciągu 24 h od stwierdzenia podejrzenia nruuszenia bądź naruszenia. 
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§ 4. 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h ro zporządze ni a m 2016/679, ma prawo 

kontroli, czy ś rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają wymagania Umowy oraz są zgodne 

z przep1sam1 prawa. 

2. Administrator danych b ęd z ie reali zować prawo kontrol i w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzając ego , informując Podmiot przetwarzaj ący o planowanej kontroli z mmunum 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w tenninie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje ni ezbędne 

do wykazania spełnienia obow iązków okreś l onych w art. 28 rozporząd ze n ia nr 20 16/679. 

§ 5. 

Dalsze powierzenie danych do pr·zetwarzania 

Podmiot przetwarzający nie będzie powierzał danych osobowych o bj ętych Umową/Zamówieniem 

ilmym podmiotom. 

§ 6. 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treśc ią Umowy, a w szczególności za udos tępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinfonnowania Adminish·atora 

danych o każdym po stępow aniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzaj ący danych osobowych okreś l onych w Umowie, o 

każdej decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego , a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez 

Podmiot przetwarzający tych danych osobowych, w s zczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważni onych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. NiJ1iejszy 

u stęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Admil1istratora danych. 
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3. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za ud ostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z Umową, a w szczegó lności udostępnienie osobom trzecim. W takim 

przypadku Administrator danych jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 

50 000,00 zł (słownie złotych: pięćd ziesiąt tysięcy 00/ 100). Kara będzie należna 

Administratorowi danych bez konieczności wykazywania wysokości poniesionej przez niego 

szkody. Podmiot przetwarzający jest zobow i ązany do uiszczenia kary pieni ężnej w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. W przypadku nafożenia na Administratora danych prawomocnej katy w związku z niezgodnym 

z prawem przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot 

przetwarz ający poniesie wobec Administratora danych odpowiedzialność w wysokości 100% 

katy nał ożonej na Administratora danych. 

5. Adminish·ator danych zastrzega sobie prawo do odszkodowania, w tym odszkodowania 

uzupełniającego , przewyższającego wysokość nałożonych kar umownych, do wysokości 

rzeczyw i ści e poniesionej szkody. 

§ 7. 

Czas obowiązywania Umowy 

1. Umowa obowiązuje przez okres obowiązywania umowy, o której mowa w§ 2 ust. 2. 

2. Administrator danych może wypowiedzi eć Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8. 

Sankcje 

1. Administrator danych jest uprawniony do nałożenia na Podmiot przetwarzający kary umownej 

w wysokości wskazanej w§ 6 ust. 3 w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane 

osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczegó lności: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia u chyb ień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

2) naruszył zasady zachowania poufności; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych i1memu podmiotowi bez zgody Adminish·atora 

danych. 

2. W przypadku spehu enia przesłanek wskazanych w ust. 1, Admi1ustrator danych może rozwi ązać 

Umowę bez wypowiedzenia. 

§ 9. 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuj e się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów , dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 
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i od współpracujących z 111m osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 11my sposób, 

zmnierzony czy przypadkowy, w formie ustnej , pisemnej lub elektronicznej. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajenmicy danych osobowych uzyskanych na mocy Umowy, nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu, niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych infonnacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiąże i zapewni przestrzeganie zasad zachowania poufności przez 

podwykonawców. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w formie pisemnej: w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub równoważnej pod tygorem 

nieważności. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla 

Administratora dm1ych. 

·········· ....................... .... ····· · ········ 

Administrator danych Podmiot przetwarzający 
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