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Zał. 7 do zapytania  
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Administratorem 

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym 
dalej również „Procesorem” 
 
zwane dalej również łącznie „Stronami” 

 
Zważywszy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Medyk dla zdrowia 
2. Administrator zawarł z Procesorem „Umowę o świadczenie usług ………………..2022 z dnia 

…….2022 r., (dalej również: „Umowa Główna”);  
3. dane przekazywane przez Administratora do Procesora w związku z Umową Główną obejmują 

również Dane Osobowe o jakich mowa w pkt 1 powyżej; 
 

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć Umowę Powierzenia o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy Powierzenia 

1. Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie określonym 
Umową Powierzenia i poleca Procesorowi ich przetwarzanie, a Procesor zobowiązuje się do ich 
przetwarzania zgodnego z aktualnie obowiązującymi, tj. na moment zawarcia niniejszej 
Umowy Powierzenia, a także przez cały okres jej obowiązywania, aktami prawnymi (dalej 
łącznie: „Akty Prawne”) i Umową Powierzenia. 

2. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Procesora odbywa się w ramach wynagrodzenia 
ustalonego w Umowie Głównej. 

 
§ 2 

Zakres powierzonych Danych Osobowych 
 

1. Zakres Danych Osobowych powierzanych Procesorowi znajduje się w zbiorze danych 
osobowych wskazanych w pkt 1 o nazwie: „Podopieczni CDO Mielec” i obejmuje:  

a. Imię, 
b. Nazwisko, 
c. Data i miejsce urodzenia 
d. ……………………………………………. 

 
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu realizacji na rzecz 

Aministratora usług określonych w Umowie Głównej polegających na świadczeniu usługi 
polegającej na ……………………………………………………………………………….. 

3. Procesor oświadcza, że nie będzie przetwarzać Danych Osobowych w jakimkolwiek innym celu. 
 

§ 3 
Zasady przetwarzania Danych Osobowych 

1. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych związanych z wykonaniem Umowy Powierzenia, 
Procesor zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad wskazanych w Aktach Prawnych i 
niniejszej Umowie Powierzenia. 

2. Procesor w szczególności: 
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a. przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – 
co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego Akty Prawne, w takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym 
obowiązku prawnym, o ile Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z 
uwagi na ważny interes publiczny;  

b. zapewnia by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się 
do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy; 

c. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy Aktów Prawnych, w szczególności stosuje 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania 
Danych Osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych 
objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem; 

d. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 
mowa w § 4 poniżej oraz w Aktach Prawnych; 

e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 
Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw określonych Aktami Prawnymi;  

f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych Aktami Prawnymi, w zakresie 
w jakim jest to wymagane prawem; 

g. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków Procesora, jako podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe, wynikających z 
Aktów Prawnych oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu 
przez Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do 
nich, w szczególności na zasadach określonych w § 5 poniżej. 

3. Procesor każdorazowo poinformuje Administratorowi o wszelkich zdarzeniach stanowiących 
naruszenie Aktów Prawnych, w szczególności mogących skutkować odpowiedzialnością 
Administratora l lub Procesora na podstawie przepisów związanych z ochroną danych 
osobowych. 

4. Procesor informuje Administratorowi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych, o każdej istotnej zmianie okoliczności przetwarzania Danych Osobowych, która 
może mieć  wpływ na wykonywanie postanowień Umowy Powierzenia.    

5. Procesor stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
Danych Osobowych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
§ 4 

Powierzenie Danych Osobowych podmiotom trzecim 
1. Procesor może powierzyć Dane Osobowe powierzone mu na mocy Umowy Powierzenia 

podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia, po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratorowi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W razie powierzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Procesor zapewni by na podmiot trzeci 
nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie Powierzenia (w 
szczególności obowiązki, o których mowa w § 3 Umowy Powierzenia). W razie 
niewywiązywania się przez podmiot trzeci z obowiązków ochrony Danych Osobowych, o 
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których mowa w niniejszym ustępie, Procesor ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność 
wobec Administratora. 

3. Procesor zobowiązuje się nie wykorzystywać Danych Osobowych w celach innych niż 
wynikających z Umowy Powierzenia lub na korzyść osób trzecich, jak również nie ujawniać 
środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora w odniesieniu do Danych 
Osobowych osobom nieupoważnionym. 

 
§ 5 

Uprawnienia kontrolne 
1. Administrator jest uprawniony do samodzielnej kontroli przetwarzania przez Procesora Danych 

Osobowych zgodnie z Umową Powierzenia (dalej również: „Kontrola”). W każdym przypadku 
Kontroli Administratora powiadamia Procesora o zamiarze przeprowadzania Kontroli z 
odpowiednim wyprzedzeniem, a Procesor zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie 
Kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie właściwej dokumentacji i pomieszczeń, w 
zakresie niezbędnym oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji 
postanowień Umowy Powierzenia. 

2. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zgodnych z Umową Powierzenia zaleceń 
Administratora dotyczących jakości zabezpieczenia Danych Osobowych oraz sposobu ich 
przetwarzania, sporządzonych w wyniku Kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora. 

3. Procesor jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdej kontroli organu nadzorczego 
lub innego organu, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych 
oraz o każdym piśmie organu nadzorczego lub innego organu dotyczącym powierzonych 
Danych Osobowych, drogą mailową w terminie do 2 dni od dnia otrzymania odpowiedniego 
pisma, wezwania lub informacji o planowanej kontroli. 

 
§ 6 

Czas trwania Umowy Powierzenia 
1. Umowa Powierzenia wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 
2. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania zawartej przez Strony Umowy 

Głównej (co stanowi czas przetwarzania Danych Osobowych), z zastrzeżeniem ust. 4 - 5 
niniejszego paragrafu. 

3. Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron, skutkuje 
rozwiązaniem Umowy Powierzenia. 

4. Administrator jest uprawniona do rozwiązania Umowy Powierzenia bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku: 
a. istotnego naruszenia przez Procesora postanowień Umowy Powierzenia, jeżeli Procesor 

nie zaprzestanie naruszeń lub nie naprawi ich skutków w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez Administratora w wezwaniu skierowanym w formie wiadomości e-
mail; 

b. jeśli w wyniku kontroli organu nadzorczego zostanie wykazane, że Procesor nie podjął 
środków zapewniających ochronę Danych Osobowych, o których mowa w Umowie 
Powierzenia. 

5. Procesor jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia bez zachowania okresu 
wypowiedzenia z następującego ważnego powodu: 

a. jeśli w wyniku kontroli organu nadzorczego zostanie wykazane, że Procesor nie podjął 
środków zapewniających ochronę Danych Osobowych, o których mowa w Umowie 
Powierzenia. 
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§ 7 
Usunięcie Danych Osobowych 

1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Powierzenia Procesor zobowiązany jest do 
zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych i w zależności od decyzji Administratora 
niezwłocznie zwrócić Administratorowi lub trwale usunąć Dane Osobowe oraz usunąć wszelkie 
ich istniejące kopie, niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 10 dni od wygaśnięcia lub 
rozwiązania niniejszej Umowy Powierzenia (przy czym we wskazanym okresie niniejszą Umowę 
Powierzenia, w szczególności w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa Danych Osobowych, 
stosuje się odpowiednio). 

2. Przez usunięcie Danych Osobowych  rozumieć należy fizyczne zniszczenie nośników Danych 
Osobowych, a w przypadku danych przechowywanych w systemach komputerowych – ich 
usunięcie i nadpisanie lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości 
osoby, której dane dotyczą. 

3. Usunięcie przez Procesora Danych Osobowych zostanie na żądanie Administratora 
potwierdzone przez Procesora stosownym protokołem.  

4. Procesor zobowiązuje się do przesłania Administratora protokołu wskazanego w ust. 3 
niniejszego paragrafu niezwłocznie na żądanie Administratora przesłane Procesorowi w formie 
wiadomości e-mail pod rygorem nieważności, tj. nie później niż w terminie 14 dni od 
otrzymania żądania, w formie wiadomości e-mail. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność 
1. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i wszelkich innych osób, 

przy pomocy których przetwarza Dane Osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia w treści Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia znajdują zastosowanie w pierwszej 
kolejności odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz 
postanowienia Umowy Głównej.  

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy Powierzenia będzie lub stanie się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień. W 
miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie 
postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do celu założonego przez Strony. 

4. W przypadku gdy te same kwestie zostały odmiennie uregulowane w Umowie Powierzenia 
oraz Umowie Głównej, stosuje się postanowienia Umowy Powierzenia.  

5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy Powierzenia rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy według siedziby Administratora. 

6. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

 

________________________ ________________________ 

Administrator Procesor 
 


