Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych
URZĄD GMINY ISTEBNA
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PPDO/2019/___
zawarta w dniu ______________ r. w Istebnej pomiędzy:
Gminą Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, NIP: 5482676134,
reprezentowaną przez Łucję Michałek – Wójta Gminy Istebna, przy kontrasygnacie Bronisławy Fiedor Skarbnika Gminy,
zwaną w treści niniejszej umowy „Powierzającym”,
a
______________________________,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
_______________________________, NIP: __________________, zwaną w dalszej części niniejszej umowy
„Przetwarzającym”,
o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1)

2)

W związku z realizacją umowy nr _____________ z dnia __________ r. pomiędzy Powierzającym a
Przetwarzającym w zakresie świadczenia usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Istebna,
zwaną dalej „Umową główna” strony zgodnie stwierdzają, że Powierzający powierza Przetwarzającemu
przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679, zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza.
Cel oraz zakres umowy
§2

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe tylko i
wyłącznie w celu świadczenia kompleksowej usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Istebna.
Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy o współpracy. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania (korespondencyjny),
c) liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane:
a) w sposób tradycyjny,
b) w systemach informatycznych.
Umowa zawarta jest na czas trwania umowy głównej określonej w § 1ust. 1 niniejszej umowy.
Przekazywane dane mają charakter danych zwykłych.
Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych będących odbiorcami usług komunalnych
obejmujących odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Obowiązki przetwarzającego
§3

1)

Przetwarzający zobowiązuje się stosować metody przetwarzania oraz środki techniczne i organizacyjne,
spełniające wymagania określone przepisami prawa powszechnego, a ponadto zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczające te dane przed ich udostępnieniem osobom
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2)

3)

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Przetwarzający, w tym
w szczególności:
a) do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie pracowników, których uprzednio upoważnił na
piśmie do przetwarzania danych osobowych, zgodne z zakresem niniejszej umowy oraz, które na
piśmie zobowiązane zostały do zachowania tajemnicy. Na każdorazowe żądanie Powierzającego
Przetwarzający zobowiązany jest przedłożyć pisemny wykaz pracowników Przetwarzającego
dopuszczonych do przetwarzania w ramach niniejszej umowy.
b) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
c) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,
Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową,
ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Powierzającego o:
a) każdym stwierdzeniu naruszeniu ochrony danych (np. fakcie nieupoważnionego dostępu do
danych osobowych),
b) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi
państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
c) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, przy czym Przetwarzający nie ma
prawa odpowiedzi na to żądanie.
Prawo do kontroli
§3

1) Powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie
zapowiedzianych i uzgodnionych terminowo, wspólnie z Przetwarzającym doraźnych kontroli
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego oraz żądania składania przez
niego pisemnych wyjaśnień.
2) Przeprowadzenie kontroli, o których mowa w pkt 1, potwierdzane jest przez przedstawiciela
Powierzającego protokołem z czynności, który podpisują przedstawiciele obu stron.
3) Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4) Powierzający ma prawo zażądać od Przetwarzającego niezwłocznej, merytorycznej odpowiedzi na każde
pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych, na podstawie niniejszej Umowy,
danych osobowych.
Dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego
§3
1) Przetwarzający nie powierza realizacji usługi objętej niniejszą umową ora umową główną
podwykonawcom.
2) Przetwarzający może powierzyć realizację usługi objęte niniejszą umową innym podwykonawcom tylko i
wyłącznie za pisemną zgodą Powierzającego. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem
Powierzającego za działania swoich podwykonawców.
3) Przetwarzający może powierzyć realizację usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy, tylko i
wyłącznie, jeżeli w terminie 7 dni przed tym faktem powiadomi o tym Powierzającego, otrzymując
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jednoznaczne potwierdzenie, że informacja ta dotarła do Powierzającego. W terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji Powierzający może wyrazić sprzeciw wobec proponowanych przez
Przetwarzającego podmiotów, którym ten zamierza podzlecić przetwarzanie danych osobowych. Brak
sprzeciwu w tym terminie ze strony Powierzającego jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody.
Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem zlecającego za działania swoich
podwykonawców.
Odpowiedzialność Przetwarzającego
§4
Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
Rozwiązanie umowy
§5
1)

2)

Powierzający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli
Przetwarzający:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
b) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Powierzającego,
c) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Powierzającego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy
głównej.
§6

Przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy głównej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7
dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich kopie,
których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników
elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Powierzającemu
protokołem. Z powyższego obowiązku Przetwarzający jest zwolniony jedynie w przypadku gdy Prawo Unii
lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej pozwala lub nakazują mu dalsze przechowywanie tych danych
osobowych.
Postanowienia końcowe
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Powierzającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powierzający - Administrator Danych

Przetwarzający
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