
Załącznik nr 3 – wzór umowy dla części 1, 2, 3 

 

UMOWA ZLECENIE NR  …………. 
 
Zawarta w dniu ………………... w Warszawie, pomiędzy: 
INSTYTUTEM BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO  
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM  
z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 02–532, ul. Rakowiecka 36, którego dokumentacja 
rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126823, NIP: 525-
000-82-64, Regon: 000053835, reprezentowany przez: 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, 
 
a  
 
 …………………………..……………….., PESEL …………………………….………… 

zam. ………………………………………...…………………………………………..………..,  

zwan-ą/ym w treści umowy „Zleceniobiorcą"  
 
Strony niniejszej umowy zgodną wolą, działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021., poz. 1129 z późn. zm.) postanowiły zawrzeć umowę 
następującej treści: 

 
§ 1  

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania  
w terminie od  ....................................................  do .......................................  następujących 
czynności: ………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………..………………  

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania czynności 
objętych niniejszą Umową. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż:  
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;  
3) nie został ukarany za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że będą mu przysługiwać prawa autorskie do dzieła powstałego na skutek realizacji 
niniejszej umowy oraz że jego udostępnienie Zleceniodawcy w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza 
autorskich praw osób trzecich. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę 
majątkowe prawa autorskie do dzieła powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy utworów, 
nastąpi z chwilą odbioru dzieła, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 
1) wydrukowanie, eksploatowanie w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych, 
2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie na dowolny nośnik, w szczególności do pamięci komputerów i na 

płyty CD, 
3) zwielokrotnianie dowolną techniką, 
4) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, 
5) wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach   

audiowizualnych i elektronicznych. 



7. W ramach wynagrodzenia określanego w § 2 umowy, Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez 
Zleceniodawcę autorskich praw zależnych. 

Uwaga: ust. 4÷7 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy umowa zawierać będzie 
elementy wykonania dzieła. 
 

§ 2 
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………. zł brutto (słownie: 

…………………………….) – zgodnie w wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady 
Dyrektorów nr 3/2020 z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wysokości i sposobu rozliczania 
honorarium za realizację godzin dydaktycznych oraz rozliczania innych kosztów 
związanych z funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej. 

2. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych § 1 umowy będzie ewidencja 
godzin wykonania umowy zlecenia prowadzona przez Zleceniobiorcę oraz przekazanie 
dokumentacji związanej z realizacją wykładów, tj. podpisanej karty przedmiotu (sylabusa), listy 
obecności doktorantów na wykładzie, zakresu tematycznego wykładów, ew. wszelkich prac 
etapowych wykonanych przez Doktorantów oraz prac zaliczeniowych.  

3. Ewidencja wymieniona w ust. 2, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest 
w niej ilość godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez Zleceniobiorcę. Powyższa 
ewidencja jest dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę łącznie z rachunkiem za dany 
miesiąc. 

4. Dane zawarte w przedmiotowej ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę 
przez niego upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do 
informacji w niej wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą 
w celu ich wyjaśnienia. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

6. Zleceniobiorca wystawi rachunek/fakturę nie później niż na 3 dni robocze przed końcem 
miesiąca, w którym świadczył usługi na rzecz Zleceniodawcy.  

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w ust. 1 z dołu, do końca miesiąca, 
w którym Zleceniobiorca świadczył usługę na rzecz Zleceniodawcy. 

8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy ...........................................................................................................................  

9. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia przez Zlecającego dyspozycji 
przelewu płatności.  

 
§ 3  

1. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez 
niego sposobu wykonania zlecenia. 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej. 
3. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie lub wykonania go w sposób nienależyty 

Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia bądź odstąpienia od umowy 
Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo żądania jakiegokolwiek odszkodowania z powyższych 
tytułów. 

4. Zleceniodawca wyznacza osobę ………………………………………… jako swego 
przedstawiciela do roboczych kontaktów ze Zleceniobiorcą. 
 

 
 

§  4  
 



1. Wszelkie informacje dotyczące Zleceniobiorcy jakie Zleceniodawca uzyska w związku  
z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy Strony określają jako poufne. 

2. Zleceniodawca nie może wykorzystywać tych informacji do innych celów niż wykonanie 
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, chyba że będzie do tego zobowiązany 
na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów na rzecz organów do tego uprawnionych,  
o czym niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę. 

 
 

§ 5  
Zleceniobiorcy będą przysługiwać do kwoty ……(-)……... (słownie: ……(-)………)/nie będą 
przysługiwać** koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy w tym na 
pokrycie………………(-)…………………………………………………………………....... 
Zwrot przez Zleceniodawcę kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi na podstawie 
przedstawionego przez Zleceniobiorcę rachunku poniesionych kosztów i na zasadach przepisów 
obowiązujących w IBPRS. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w przypadku: 

1) nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określanego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 

lub rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Zleceniodawca – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określanego w § 2 ust. 1 umowy, 

3) w przypadku niepoinformowania Zleceniodawcy o zmianie tych okoliczności, 
wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 30% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, określanego w § 2 ust. 1 umowy.  

2. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Zleceniobiorcy. 

§ 7 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca zgodnie z art. 13 ust. 1 
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zawarcia oraz realizacji Umowy zlecenia; 
b) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika zaliczki na podatek - podstawa 

prawna art. 41 ust. 1-2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 200); 

c) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne 
- podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778); 

d) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne - 
podstawa prawna art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r.  



o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1938). 

3. Dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą zostać 
udostępnione Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  
i innym organom uprawnionym do uzyskania takich danych na mocy odrębnych przepisów. 

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż okres 
przechowywania akt osobowych przewidzianych prawem. 

5. Zleceniodawca poinformował Zleceniobiorcę o prawie do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych Zleceniobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania 
się Zleceniodawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności 
obowiązków płatnika.  

7. Zleceniobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Odmowa podania przez Zleceniodawcę danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy 
lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowić będzie  
w szczególności ważny powód dający Zleceniodawcy prawo do rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia.  

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy wymagają 

formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

2. Strony nie mogą powoływać się na jakiekolwiek ustalenia pozaumowne.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniobiorcy i 

dwóch dla Zleceniodawcy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2 do umowy - Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych  

 

 
  ZLECENIODAWCA     ZLECENIOBIORCA      
 

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

 
 

*nie mniej niż minimalna ustawowa stawka wynagrodzenia za godzinę   
**niepotrzebne skreślić 



 

   

 

Załącznik nr 2 do umowy - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania  
danych osobowych dla części 1, 2, 3 

 
 
 

 
WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

CZĘŚĆ NR….. 
 
 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

 

 

_______________________________ (*dane podmiotu, który Umowę zawiera)   

 

zwany w dalszej części Umowy „Wykonawcą lub Administratorem”  

reprezentowana przez:  

_______________________________ 

 

oraz 

 

_______________________________ (*dane podmiotu, który Umowę zawiera)   

 

zwany w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  

reprezentowana przez:  

______________________________ 

 

osobno zwanych Stroną, razem nazywanych Stronami.  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Tytułem niniejszej umowy Zamawiający działając w imieniu i za zgodą administratora danych powierza przetwarzanie 

danych osobowych Wykonawcy, na warunkach przewidzianych w umowie.  

2. Umowa stanowi uzupełnienie zawartej między Stronami w dniu …………….. umowy nr ……………………………………. (dalej zwana: 

Umową). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych ma miejsce w związku z wykonaniem zawartej umowy, o której 

mowa powyżej.  

3. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zawarte w zbiorach Dane uczestników Szkoły 

Doktorską „AgroBioTech PhD” – w zakresie: imię, nazwisko, rok studiów, kierunek studiów. Dane zawarte w zbiorze dotyczą 

uczestników Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 2 Oświadczenia stron 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze Dane uczestników Szkoły Doktorską 

„AgroBioTech PhD”, na które składają się dane osobowe zwykłe mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
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b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. 

c. Inspektorem ochrony danych w  Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest  Ludwik Najdychor   e-mail: 
ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. 606 172 990. 

2. Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednie mechanizmy lub wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

celem zapewnienia najwyższej ochrony powierzonych danych osobowych w taki sposób, by uczynić zadość normom prawa 

powszechnie obowiązującego oraz chronić osoby, których dane dotyczą przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych.  

3. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób zapewniający im adekwatny stopień 

bezpieczeństwa, zgodny z ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w określonym celu i zakresie niezbędnym do 

wykonania Umowy o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem zachowania integralności i bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych osobowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w tajemnicy przetwarzane przez siebie dane osobowe. Osoby upoważnione do 

przetwarzania powierzonych danych osobowych po stronie Wykonawcy zobowiązują się do zachowania ich w tajemnicy. 

7. Wykonawca gwarantuje, że w ramach swoich możliwości będzie wspierał Zamawiającego i administratora danych 

w wywiązywaniu się z ciążących na nim obowiązków, oraz udzieli każdorazowo wszystkich informacji niezbędnych do 

wykazania spełnienia obowiązków, które na nim ciążą względem Zamawiającego i administratora danych.  

8. Żadnej ze stron nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych.  

§ 3 Czas trwania przetwarzania 

1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaje zawarta na czas trwania Umowy, o której mowa w 

§ 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

powierzone mu dane oraz zniszczy wszelkie kopie, na których dane zostały utrwalone, chyba że prawo Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych po okresie obowiązywania umowy.  

3. Zwrot, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej 

umowy.  

4. Ze zwrotu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy sporządzony zostanie protokół zwrotu. Protokół zostanie 

sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

§ 4 Charakter i cel przetwarzania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celu, zakresie i na zasadach określonych 

w niniejszej umowie, normami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z rozporządzeniem 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 zwane: r.o.d.o.).  

2. Powierzone Wykonawcy dane osobowe będą przez niego przetwarzane w sposób [ciągły/ jednorazowy].  

3. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia będą przetwarzane jedynie w celu realizacji 

świadczeń wynikających z Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia będą traktowane jako informacje poufne. 

Wykonawca oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych reprezentujące Wykonawcę zobowiązują się do 

zachowania powierzonych danych w tajemnicy, zarówno w czasie trwania umowy jak również bezterminowo po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

§ 5 Prawa i obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania danych. Współdziałanie obejmować będzie  

w szczególności: 

1) informowanie siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

przetwarzania danych osobowych; 

mailto:e-mail:%20ludwik.najdychor@ibprs.pl
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2) zabezpieczeniu danych osobowych; 

3) dokonywaniu oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych; 

4) współpracę w zakresie wykonywania obowiązków Zamawiającego względem administratora danych oraz 

administratora danych względem osób, których dane dotyczą i organu nadzorczego, który kontroluje przetwarzanie 

danych osobowych przez Administratora i Zamawiającego; 

5) konsultacji w związku z planowaniem podjęcia nowych czynności przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do instrukcji i poleceń Zamawiającego dotyczących przetwarzania należących 

do niego danych osobowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, 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 powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa  

w art. 30 ust. 2 RODO. 

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające 

imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

6. Zamawiający 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. 

7. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 6, imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 1 pkt 3. Upoważnienia przechowuje 

Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do 

umowy.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych danych osobowych niezgodnie  

z treścią niniejszej umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym bez zgody Zamawiającego.  

9. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 11; 

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 podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z 

informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 20. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w szczególności o:  

1) kontroli zgodności przetwarzania powierzonych m danych osobowych z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, przeprowadzanej przez organ nadzorczy;  

2) wydanych przez organ nadzorczy decyzjach i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonywania przez niego przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących powierzonych mu danych osobowych;  

3) innych działaniach organów uprawnionych oraz toczących się postępowaniach wobec przetwarzania powierzonych 

danych osobowych;  

4) innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności o możliwych lub 

zidentyfikowanych incydentach naruszenia integralności przetwarzania danych osobowych, podając:  

a) datę i godzinę zdarzenia;  

b) opis naruszenia i jego charakter; 

c) charakter, treść i kategorię danych, których dotyczyło naruszenie; 

d) liczbę osób, których dotknęło naruszenie oraz liczbę osób potencjalnie zagrożonych z tytułu naruszenia;  

e) analizę potencjalnych konsekwencji naruszenia integralności danych i stopień zagrożenia; 

f) opis podjętych środków zaradczych, w tym środków technicznych, organizacyjnych;  
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g) dane osoby kontaktowej, od której Zamawiający może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naruszenia.  

11. Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu naruszenie lub incydent mający wpływ na integralność danych osobowych 

niezwłocznie, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia.  

12. Wykonawca umożliwi Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającemu lub podmiotom przez nich 

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 umową. Zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 3 dni roboczych  

przed rozpoczęciem kontroli. 

13. W przypadku powzięcia przez Administratora lub Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych z umowy, Wykonawca umożliwi Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, 

Zamawiającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu 

określonym w ust.14. 

14. Kontrolerzy Administratora, Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającego, lub podmiotów przez nich 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 ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz 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. 

15. 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. 

16. Wykonawca  zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych  

oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Administratora, 

Instytucję Pośredniczącą, Zamawiającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje 

upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

17. Wykonawca może powierzyć dane, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia do dalszego przetwarzania 

w zakresie wykonania umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego działającego  

w imieniu i w granicach umocowania administratora danych.  

18. Podmiot, któremu Wykonawca powierzył dane do dalszego przetwarzania powinien spełniać te same gwarancje 

bezpieczeństwa, co Wykonawca oraz podlega tym samym obowiązkom, co Wykonawca, zarówno wynikającym  

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również z postanowień niniejszej umowy.  

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązywanie się ze spoczywających na 

podwykonawcy obowiązku ochrony danych osobowych.  

20. Wykonawca może przekazać powierzone dane, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy powierzenia jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego działającego w imieniu i w granicach umocowania administratora danych, chyba że 

obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu Wykonawca podlega. 

Przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o takim obowiązku prawnym, o ile prawo nie 

zabrania mu udzielania takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny.   

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wykonawca:  

1) przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą umową;  
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2) nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli;  

3) powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie odpowiednio stosuje się postanowienia Umowy, o której 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z r.o.d.o. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
             

w imieniu Zamawiającego w imieniu Wykonawcy 

 
 
 


