Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
z dnia …….. 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
………………….. z siedzibą w ……… przy …………………..…………., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………… ….. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …….., NIP: ………..,
REGON:……………………, o kapitale zakładowym w wysokości: …………. zł,
wpłaconym w całości, , reprezentowaną przez:
(imię, nazwisko), działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia ………… 20…
r., zwaną dalej „Administratorem”
a
Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP: 701-00253-24, REGON: 140610454, , reprezentowanym przez:
Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w imieniu, którego na
podstawie upoważnienia nr …….z dnia działa Pan – …….. ….. Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, zwanym dalej „Procesorem”
Administrator i Procesor zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
1. Administrator i Procesor zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, zwaną dalej „Umową”, na mocy której Administrator powierza
Procesorowi przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, PESEL, miejsca
zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego) swoich pracowników, którzy będą
świadczyć usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni biurowych, holi, klatek
schodowych sanitariatów i terenu zewnętrznego wraz z segregowaniem odpadów i
odśnieżaniem dachów obiektów CBA.

2. Procesor może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
określonym w Umowie.
§2
Oświadczenia i obowiązki procesora
1. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Procesor oświadcza, iż w związku z treścią art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz art. 2 ust. 2 lit. d) Rozporządzenia 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), dalej jako „RODO”, że obowiązujący u Procesora
system ochrony danych osobowych oparty jest na przepisach ustawy z dnia 6 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 175 w związku z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisach
nieuchylonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a także przepisach wewnętrznych, które respektują normy we wskazanych powyżej
ustawach.

3. Procesor jest zobowiązany:
1) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie Umowy, zgodnie
z Umową oraz przepisami prawa go obowiązującymi;
2) przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;
3) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które
ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora upoważnienie
do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków
wynikających z Umowy;
4) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były
zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy;
5) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy;
6) wspierać Administratora w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób,
których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale
III RODO, w szczególności niezwłocznie, na żądanie Administratora, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, Procesor udzieli
informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych
osobowych, w tym zastosowanych technicznych i organizacyjnych środkach
zabezpieczenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że udzielane informacje nie
mogą naruszyć przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych;
7) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu
stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych powierzonych
przez Administratora, informować Administratora o każdym przypadku
wystąpienia ww. naruszenia ochrony danych osobowych, jego skali oraz
charakterze, z zastrzeżeniem, że udzielane informacje nie mogą naruszyć
przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
8) informować Administratora o podejmowanych działaniach naprawczych,
tożsamości podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie
naruszenie może powodować dla podmiotów danych,
z zastrzeżeniem,
że udzielane informacje nie mogą naruszyć przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych;
9) bez zbędnej zwłoki, podejmować wszelkie rozsądne działania mające na celu
ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia; Administrator,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych obowiązujących Procesora, może
przekazać Procesorowi instrukcje w celu ograniczenia i naprawienia negatywnych
skutków naruszenia;
10) prowadzić, w postaci pisemnej (w tym elektronicznej), „Wykaz zbioru danych
osobowych powierzonych przez Administratora”, zgodnie z przepisami
wewnętrznymi Procesora;
11) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane
mu polecenie stanowi naruszenie przepisów odrębnych obowiązujących Procesora;
12) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile
nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa)
Administratora o postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych

przez Procesora, o wydanej w związku z tym decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu, skierowanej do Procesora, o kontrolach lub inspekcjach dotyczących
przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych;
13) przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak wynika to z obowiązujących
przepisów prawa, bez zbędnej zwłoki aktualizować, poprawiać, zmieniać,
anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe
zgodnie z wytycznymi Administratora (jeśli takie działanie mogłoby powodować
brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Procesor
poinformuje Administratora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się
do polecenia Administratora);
14) w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Procesor zobowiązany jest
niezwłocznie usunąć dane osobowe ze wszystkich nośników informacji, o ile ich
dalsze przetwarzanie nie wynika z przepisów obowiązujących Procesora;
na żądanie Administratora Procesor potwierdza pisemnie lub elektronicznie
usunięcie danych, które przetwarzał w związku z wykonywaniem Umowy; przez
usuniecie danych, należy rozumieć takie ich zniszczenie, które nie pozwoli na ich
ponowne odtworzenie.
§3
Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego
obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych obowiązujących Procesora.
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§4
Czas trwania umowy oraz zasady odpowiedzialności
Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania przez Administratora usługi, o której
mowa w § 1 ust. 1, i ulega automatycznie rozwiązaniu w dacie zaprzestania jej
realizacji.
Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Procesora przepisów
obowiązujących go w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w szczególności
gdy:
1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych
właściwy dla Procesora stwierdzi, że Procesor nie przestrzega zasad przetwarzania
danych osobowych;
2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor nie przestrzega
zasad przetwarzania danych osobowych.
Naruszenie przez Procesora postanowień Umowy lub obowiązujących go przepisów
w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia
Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną po stronie Administratora lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z Umową, lub obowiązującymi przepisami prawa,
przetwarzania danych osobowych przez Procesora.

§5
Postanowienia końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
3. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia Umowy obowiązują od ……

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa
z zakresu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki unormowań
obowiązujących Procesora.
5. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej, z zastrzeżeniem sytuacji,
w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
6. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy, bez
pisemnej zgody Administratora.
7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie spory powstałe w związku z Umową
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego ze
względu na siedzibę Administratora.

_________________
Administrator

_________________
Procesor

