UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu ………………………….2019 r. w Warszawie pomiędzy:
Ministrem Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 27, Warszawa 00-060, NIP
5213621697, REGON 145881488, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………….,
a
, zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowaną przez:
……………………………..,
Powierzający i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich
z osobna „Stroną”.

1.

2.

3.
4.

§1
Przedmiot Umowy
Na podstawie Porozumienia nr POPC.02.03.01-00-0028/17-00 o dofinansowanie projektu”
„Otwarte dane — dostęp, standard, edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 zawartego dnia 1 września 2017 r. przez Powierzającego
z Instytucją Pośredniczącą, zmienionego Aneksem z dnia 5 października 2018 r., oraz art. 28
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”), Powierzający powierza
Podmiotowi przetwarzającemu w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku C („Dane osobowe”).
Powierzenie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje w celu
wykonania zawartej pomiędzy Stronami Umowy nr …………………….., której
przedmiotem jest przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu
otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej,
zwanej dalej „Umową Główną”.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający na terenie wskazanym
w Załączniku C.
Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku C, może zostać w każdym momencie
rozszerzony lub ograniczony przez Powierzającego. Ograniczenie lub rozszerzenie może być
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dokonane poprzez przesłanie przez Powierzającego do Podmiotu przetwarzającego nowej
wersji Załącznika C za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 9
ust. 2. W przypadku braku reakcji Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych (na
potrzeby Umowy „Dni Robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza
dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce) od daty wysłania wiadomości przez
Powierzającego przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu
powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
określonym w Umowie. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający
odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy.
§2
Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne,
doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym
należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W
szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania
i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
1) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową
oraz instrukcjami Powierzającego. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez
Powierzającego drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail koordynatora
Umowy wyznaczonego przez Podmiot przetwarzający); z zastrzeżeniem postanowień
§ 3, Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Podmiotu
przetwarzającego termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien
poinformować o tym fakcie Powierzającego drogą elektroniczną (przesyłając
informację na adres e-mail koordynatora Umowy wyznaczonego przez
Powierzającego) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony
wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Powierzającego. Instrukcje nie
będą rozszerzać zakresu obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z
Umowy ani Umowy Głównej;
2) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Powierzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo
krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych
przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, informuje on
Powierzającego drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym
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3)

4)

5)

6)

obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny;
przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie Głównej oraz
na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający i jego personel lub
Powierzającego, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na
zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego
upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków
wynikających z Umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda
osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma
dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
Powierzającego, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy
krajowe lub unijne. Wzór upoważnienia oraz Wzór odwołania upoważnienia stanowią
Załącznik D do Umowy;
podjąć wszelkie kroki służące zachowaniu poufności danych osobowych
przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiąże te osoby do:
a) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków
wynikających z Umowy i Umowy Głównej,
b) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone,
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umową i
Umową Główną;
c) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy
i Umowy Głównej,
d) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO
powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz informacji o
stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku
prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych
z Podmiotem przetwarzającym,
e) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem,
f) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania;
wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 Umowy, odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą
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przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych
w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);
7) wspierać Powierzającego (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na
żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych
w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Powierzającym, w
zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i
terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Powierzającego; w związku z
realizacją tego obowiązku Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany
do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich
kopii) na żądanie Powierzającego w terminie 5 Dni Roboczych w formie określonej
przez Powierzającego; Podmiot przetwarzający powinien również niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, poinformować Powierzającego o
wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u
Podmiotu przetwarzającego; Podmiot przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał
na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Powierzającego;
8) pomagać Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym
w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez
wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz
minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot
przetwarzający został określony w Załączniku E),
b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi
nadzorczemu (w rozumieniu art. 4 pkt. 21 RODO) oraz zawiadamiania osób,
których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Podmiotu
przetwarzającego w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone
w § 7),
c) dokonywania przez Powierzającego oceny skutków dla ochrony danych oraz
przeprowadzania konsultacji Powierzającego z organem nadzorczym;
9) prowadzić, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, rejestr wszystkich
kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego,
zawierający informacje o:
a) nazwie oraz danych kontaktowych Podmiotu przetwarzającego oraz
Powierzającego, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie,
b) kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego,
c) gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
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d) ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
10) udostępniać Powierzającemu, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni
Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez
Powierzającego obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w
szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych
zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony
danych osobowych;
11) umożliwiać Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego
przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6;
12) niezwłocznie informować Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie
danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Powierzającemu
w formie elektronicznej (na adres e-mail koordynatora Umowy) oraz powinna
zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem
Podmiotu przetwarzającego został naruszony;
13) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych, informować (o ile nie
doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
danych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i
inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy a także o
wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich
danych osobowych;
14) przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Powierzający, a także,
bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać
przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi
Powierzającego
3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przekazania uczestnikom i uczestniczkom
Szkoleń informacji wymienionych w Załączniku F oraz do odebrania od tych osób
oświadczeń, zgodnych ze wzorem stanowiącym Załącznik F.
§3
Środki organizacyjne i techniczne
1. Podmiot przetwarzający wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne,
w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy.
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2.

3.

4.

5.

6.

Wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający
został określony w Załączniku E.
Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedni, Podmiot
przetwarzający jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w
szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Podmiot przetwarzający powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów
przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych
określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada
ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie
te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu
przetwarzania określonego w Załączniku C (zasada domyślnej ochrony danych określona w
art. 25 ust. 2 RODO).
Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Podmiot
przetwarzający :
1) przestrzega wytycznych Powierzającego w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
2) powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane
osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.
W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych
zagrożeń, Podmiot przetwarzający informuje o tym Powierzającego i w porozumieniu z
Powierzającym dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych
osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz
podziału związanych z nimi kosztów.
W przypadku stwierdzenia przez Powierzającego konieczności zastosowania dodatkowych
środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia oraz
podział kosztów wdrożenia.

§4
Powierzenie i udostępnianie
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych innym
podmiotom przetwarzającym w zakresie oraz celu zgodnym z Umową oraz po uzyskaniu
zgody Powierzającego.
2. Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych
podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
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odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także
zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.
3. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych zgodnie z ust. 1 i 2
Podmiot przetwarzający:
1) zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną
nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu przetwarzającego
określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających
gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO;
2) zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość
realizacji przez Powierzającego bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu
przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w §
6). Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot
przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu
przetwarzającego mogą być udostępnione Powierzającemu w celu wykonania przez
niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
3) jest w pełni odpowiedzialny przed Powierzającym za spełnienie obowiązków
wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym
a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie
wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna
odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego dalszego
podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym;
4) zobowiązany jest zapewnić, by dalszy podmiot przetwarzający zaprzestał
przetwarzania danych w każdym wypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od
przyczyny oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych na podstawie
Umowy Głównej, o którym mowa w § 8 ust. 1. W takim wypadku postanowienia § 8
ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§5
Transfer danych osobowych
Podmiot przetwarzający nie może przekazać Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza
terytorium EOG).
§6
Audyt
1. Powierzający jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu
zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Powierzający może przeprowadzić
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych
zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Podmiot
przetwarzający.
Powierzający poinformuje Podmiot przetwarzający co najmniej na 3 Dni Robocze przed
planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie
ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być
przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego audyt nie może
zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Podmiot przetwarzający powinien
poinformować o tym fakcie Powierzającego drogą elektroniczną (przesyłając informację na
adres e-mail koordynatora Umowy wyznaczonego przez Powierzającego) wskazując
uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin
audytu.
Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Powierzającym i upoważnionymi
przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i
dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania
danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób
mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych
przez Podmiot przetwarzający.
Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Powierzającego sporządza protokół
pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Powierzającym,
dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy
wdrożenie tych zaleceń będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą
sposób ich ponoszenia przez Strony.
Powierzający ma także prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się
odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde
pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy
danych osobowych.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem
przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Powierzającego audytu zgodności
przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na
zasadach określonych w ust. 1-4.
Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie,
przy czym Podmiot przetwarzający nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani
zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

§7
Zgłaszanie naruszeń
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków
naprawczych.
Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych
osobowych Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 12
godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je Powierzającemu. Zgłoszenie powinno
zawierać co najmniej informacje o:
1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie
osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie;
3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej
naruszeniem;
5) charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;
6) kategoriach osób, których dotyczą dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie
możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
7) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób,
których dane dotyczą;
8) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz
proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
9) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać
Powierzającemu wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać
sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające
na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń
ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony
danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Podmiot
przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Powierzającego niezwłocznie
udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Podmiot przetwarzający nie będzie bez wyraźnej instrukcji Powierzającego powiadamiał o
naruszeniu:
1) osób, których dane dotyczą; ani
2) organu nadzorczego.
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§8
Czas trwania przetwarzania oraz zasady odpowiedzialności
Powierzający powierza dane osobowe Podmiotowi przetwarzającemu na czas
obowiązywania Umowy Głównej w zakresie określonym w Załączniku C do Umowy.
Powierzający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot
przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:
1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych
stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie
przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający nie
przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
3) Powierzający, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 stwierdzi, że
Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych
wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Podmiot
przetwarzający nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4.
Naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy, RODO lub innych
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę
do wypowiedzenia Umowy Głównej.
W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Głównej Podmiot przetwarzający powinien
zgodnie z dyspozycją Powierzającego zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z
Powierzającym, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa
krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
Na prośbę Powierzającego Podmiot przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie
zniszczenia Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Powierzającego, w
trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się
odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być
przetwarzane przez Podmiot przetwarzający.
W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami
przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi dalszy podmiot przetwarzający
zaprzestanie przetwarzania powierzonych danych osobowych w każdym wypadku
rozwiązania Umowy – z dniem rozwiązania oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania
danych na podstawie Umowy Głównej, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku
postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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8. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Powierzającego, osób,
których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub
przepisami prawa przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, a w
szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
9. Podmiot przetwarzający ponosi względem Powierzającego odpowiedzialność na zasadach
ogólnych.
§9
Koordynatorzy Umowy
1. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez
wzajemne uzgodnienia Koordynatorów Umowy. Koordynatorzy Umowy będą uprawnieni
w szczególności do dokonywania zmian w Załącznikach do Umowy, przy czym zmiany
Załączników nie będą uważane za zmiany Umowy i nie będą wymagały zawarcia aneksu do
Umowy. Koordynatorzy Umowy nie są uprawnieni do zmiany lub rozwiązania Umowy
Głównej.
2. Strony ustanawiają następujących Koordynatorów Umowy:
1) ze strony Powierzającego – …………………………
2) ze strony Podmiotu przetwarzającego: …..
3. Zmiana adresów i danych koordynatorów Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednak
wymaga powiadomienia drugiej Strony z zachowaniem co najmniej formy dokumentowej.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 10
Postanowienia końcowe
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Powierzającego, a jeden dla Podmiotu przetwarzającego.
Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z
zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania
zmian.
Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy
bez uprzedniej zgody Powierzającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności.
Wszelkie spory w związku z Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową Główną.
Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik A – kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Powierzającego;
2) Załącznik B – wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Podmiotu
przetwarzającego;
3) Załącznik C – Zakres powierzenia danych osobowych;
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4) Załącznik D - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz Wzór
odwołania upoważnienia;
5) Załącznik E – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które
zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający;
6) Załącznik F – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Powierzający

Podmiot przetwarzający
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ZAŁĄCZNIK C
ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Charakter oraz cele przetwarzania: wykonanie zawartej pomiędzy Stronami Umowy
nr …………………, której przedmiotem jest przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych
szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników
administracji rządowej;
2) Kategorie osób, których dane dotyczą: uczestnicy i uczestniczki szkoleń z zakresu
otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji
rządowej;
3) Rodzaj danych osobowych: dane uczestników i uczestniczek szkoleń z zakresu
otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji
rządowej: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy,
adres e-mail;
4) Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: lokalizacje, w których
wykonywana jest Umowa Główna, tj. Umowa nr …………………., której przedmiotem jest
przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i
wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej.
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ZAŁĄCZNIK D
WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WZÓR
ODWOŁANIA UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.
UPOWAŻNIENIE Nr ……… do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych
Z dniem…..…r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam
Pana/nią*………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych powierzonych do
przetwarzania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie Porozumienia
z dnia……………………. w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do wydawania upoważnienia)
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/67, a także z wymaganiami bezpieczeństwa wskazanymi przez Beneficjenta ………..
(nazwa Beneficjenta) jakie muszę zapewnić przy przetwarzaniu danych osobowych.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi
zapoznałem/am* się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie realizacji umowy
jak też po jej ustaniu lub odwołaniu upoważnienia.
Upoważnienie obowiązuje od dnia jego wystawienia.
Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przez Pana/Panią* świadczenia pracy
dla……………………………………………………………………lub z chwilą jego odwołania.
……………………………………………
(czytelny podpis osoby upoważnionej)
Upoważnienie otrzymałem/am
……………………………….
miejscowość, data, podpis
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II.
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ……….. do przetwarzania powierzonych do przetwarzania
danych osobowych
Z dniem ………………………………….. r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a
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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję
upoważnienie Pana/Pani* ………………………………………………………nr…..... do przetwarzania
danych osobowych wydane w dniu……………………………..

……………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

…………………………….
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK E
WYKAZ MINIMALNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki
techniczne i organizacyjne:
1) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: techniki
anonimizacji;
2) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług
przetwarzania;
3) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
4) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
danych osobowych;
5) Zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego w którym
przetwarza się dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwy
jedynie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.
6) Zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest
uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą
danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej.
7) Zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez
wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do
przetwarzania danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach
zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem,
lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
8) Zapewnić by urządzenia, dyski, lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające
dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi
nieuprawnionemu pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest
to możliwe, uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie
9) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie
fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem
10) zapewnić środki kryptograficzne ochrony wobec danych wykorzystywanych do
uwierzytelniania, które są przesyłane w sieci publicznej.
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ZAŁĄCZNIK F
Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM

W związku z uczestnictwem w szkoleniach z zakresu otwierania i wykorzystywania danych
publicznych dla pracowników administracji rządowej w ramach Projektu „Otwarte dane –
dostęp, standard, edukacja” w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 -2020, oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286
z 30.09.2014, str. 1),
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c) 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.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006,
b) 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.),
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286
z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Otwarte
dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i
użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze
źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi
projektu – Ministrowi Cyfryzacji oraz PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia
9, 30-651 Kraków, która na zlecenie Ministra Cyfryzacji uczestniczy w realizacji projektu
„Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze
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źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym udziału w szkoleniach z zakresu otwierania i
wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej, a odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w tych Szkoleniach.
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS
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