
 

   

 

 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta na podstawie § 8 ust. 6 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu                                

,,Zielone światło” z dnia 30 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) i  § 29 ust. 6 i 7 umowy 

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0001/19-00) z dnia 9 lipca 

2019 roku 

w ……….., w dniu ……. 2020 roku (dalej jako „Umowa Powierzenia”) pomiędzy:                               

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Stąporkowie z siedzibą: 26-220 Stąporków, 

ul. Piłsudskiego 132 A, NIP 658-17-11-638, zwanym w treści umowy „Powierzającym" w której 

imieniu działa: Pani Małgorzata Gołębiowska  – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Stąporkowie,  

a 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

zwanym  w treści umowy „Wykonawcą” - zwanych dalej z osobna „Stroną” lub łącznie 

„Stronami”. 

W związku z zawarciem w dniu ……………….. umowy nr …………………….. (Umowa 

zasadnicza) której przedmiotem jest zorganizowanie zajęć terapeutycznych z biofeedbacku dla 10 

dzieci w wieku 6 – 15 lat - uczestników projektu „Zielone światło”. Strony postanawiają, co 

następuje: 

 

§ 1 

Przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu Strony przestrzegają zasad 

wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679                                                             

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 



 

   

 

 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych                  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami). 

§ 2 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, dalej IZ 

RPOWŚ, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

§ 3 

Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu                       

w imieniu i na rzecz IZ RPOWŚ. 

§ 4 

1. Powierzający powierza przetwarzanie danych Wykonawcy wyłącznie w celu umożliwienia 

realizacji projektu i zbierania wymaganych niezbędnych danych do ewaluacji i monitoringu 

na temat uczestników projektu podmiotom badawczym realizującym 

ewaluację/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Beneficjenta oraz Partnera. 

2. Powierzający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane 

dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO                                                     

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

§ 5 

Powierzający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. 

Wzory upoważnienia oraz odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowią 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 6 

Upoważniający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących: 

1) stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 



 

   

 

 

kategorii danych objętych ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych                         

i programowych, 

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 7 

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Strony pomagają Instytucji Zarządzającej poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw i obowiązków wynikających 

z RODO. 

§ 8 

Przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu Strony przestrzegą zasad 

wskazanych w art. 28 RODO z 27 kwietnia 2016 roku. 

§ 9 

Strony stale nadzorują osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie 

zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych uczestników projektu. 

§ 10 

Strony wymagają od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania 

należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich 

zabezpieczenia. 

§ 11  

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych im w trakcie 

realizacji projektu lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem 

czynności objętych niniejszą umową, a także zachowania w poufności informacji                 

o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po 

zakończeniu realizacji projektu; 

2) zabezpieczania korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób 

nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem; 

3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszych warunków danych 

osobowych dla celów innych niż wskazane w § 4 niniejszej umowy; 



 

   

 

 

4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób 

trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych 

nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały 

powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania 

okresu archiwizowania danych. 

§ 12 

Powierzający przekazuje Wykonawcy zakresy danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 13 

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby, posiadające imienne 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

§ 14 

Wykonawca niezwłocznie informuje Powierzającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu 

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. 

§ 15 

Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest podjąć 

środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 – 39 RODO  dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

§ 16 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Powierzającemu, Partnerowi Wiodącemu oraz 

Instytucji Zarządzającej na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich 

danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 

przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przez Wykonawcę                    

i osoby przez nich upoważnione. 



 

   

 

 

§ 17 

Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej lub Powierzającego mają w szczególności prawo: 

− wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem pisemnego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe 

poza zbiorem danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, 

ustawą o ochronie danych osobowych i niniejszą umową, 

− żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przeprowadzać rozmowy 

z pracownikami w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

− wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek                       

z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii, 

− przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego 

do przetwarzania danych. 

§ 18 

Jeżeli dokumenty zawierające dane osobowe istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, systemy 

komputerowe Wykonawcy, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać 

normy bezpieczeństwa zapewniające, że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego     

i można się na nich oprzeć do celów kontroli i audytu. 

§ 19 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi 

zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 

wycofanie takiej zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu. 

 

§ 20 

Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji projektu 

zależnie od decyzji Instytucji Zarządzającej usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie istniejące kopie. 

§ 21 



 

   

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. 

 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO z 27 kwietnia 

2016 roku. 

§ 23 

1. Umowa Powierzenia wchodzi w życie w dniu jej zawarcia, z mocą od dnia …….   2020 r.  

2. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania zawartej przez Strony Umowy 

Zasadniczej oraz na okres trwałości wskazany we wniosku o dofinansowanie. 

§ 24 

1. Zmiana Umowy Powierzenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz RODO.  

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron.  

 

 

W imieniu Powierzającego                 W imieniu Wykonawcy 

 

……………………………………     ………………………………

    

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 
UPOWAŻNIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady(UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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),  upoważniam Pana/Panią [___________________________________________] do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych  Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w zbiorze danych Centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programu operacyjnego. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* 
stosunku prawnego z [_________________________]. 

 

_________________________________ 
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

Upoważnienie otrzymałem 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                                                            (miejscowość, data, podpis) 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO 
z 27 kwietnia 2016 r., a także z obowiązującymi w __________________________ opisem technicznych i 
organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych  i 
zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych 
dokumentach. 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po 
ustania stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________]. 

 
_______________________________ 

                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
*niepotrzebne skreślić 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

 
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
 

Z dniem ________________ r. na podstawie art. 29  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. UEL 119  

z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ______________________________   

nr  _____________  do przetwarzania danych osobowych ______________________________  

wydane w dniu _____________  

 
                                                                                                           __________ _____________________________ 
                                                        Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień 

                                                                   
 

      ______________________________ 
                          (miejscowość, data) 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2  

do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 
Dane uczestników indywidualnych 

Lp Nazwa 

1 Kraj 

2 Rodzaj uczestnika 

3 Nazwa instytucji 

4 Imię 

5 Nazwisko 

6 PESEL 

7 Płeć 

8 Wiek w chwili przystępowania do projektu 

9 Wykształcenie 

10 Województwo 

11 Powiat 

12 Gmina 

13 Miejscowość 

14 Ulica 

15 Nr budynku 

16 Nr lokalu 

17 Kod pocztowy 

18 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19 Telefon kontaktowy 

20 Adres e-mail 

21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

22 Data zakończenia udziału w projekcie 

23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

24 Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze 

wsparcia 

25 Wykonywany zawód 

26 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

27 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

28 Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia 

Młodych) 



 

   

 

 

29 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa 

30 Rodzaj przyznanego wsparcia 

31 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

32 Data zakończenia udziału we wsparciu 

33 Data założenia działalności gospodarczej 

34 Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej 

35 PKD założonej działalności gospodarczej 

36 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

37 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

38 Osoba z niepełnosprawnościami 

39 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

40 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

41 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na 

utrzymaniu 

42 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 

 

 


