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UMOWA POWIERZENIA P RZETWARZANIA DAN YCH OSOBOW YCH 

pomiędzy: 
Gminą Gzy, Gzy 9, 06 - 126 Gzy, reprezentowaną przez: Barbarę Polańską - Wójta Gminy 

Bł, YSK-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w: Szlasy-Zlotki 10,06-425 Karniewo 
zarejestrowaną w: Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000269158 

podstawie art. 31. usL I ustawy. 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze, o 
imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w Umowie. 
Przekazane przez Powierzającego Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe 
zawarte w zbiorze, o którym mowa w § 2 mogą być przetwarzane wyłącznie w celu 

w szczególności zapewnienia prawidłowości 

W dniu 09.01.2018r. 

Gzy. zwaną dalej "Powierzającym" . 
a 

reprezentowanym przez: 
I. p .  Wojciecha Bogdana Zalewskiego 

REGON: 140749040 NIP: 7571433635 
zwaną dalej "Przetwarzającym", 
wspólnie zwanymi dalej "Stronami", 

w 
"Odbieranie i 

dalej "Umową". 

Użyte w Umowie określenia oznaczają: 
I. ustawa ustawę 

(tj.: Dz. U. z 2016 r.,poz. 922); 
2. rozporządzenie 

poz. 1024); 
3. 

4. administrator 

danych osobowych; 
5. 

Powierzający oświadcza. 
danych osobowych o nazwie: 

l. Powierzający, na 

2. 

realizacji Zadania, 
wdrażanych aplikacji/modułów. 

nieruchomości położonych na 

danych osobowych 

podmiot lub 

na danych 

ustawy. zbioru 

powierza Przetwarzającemu 
którym mowa w § 2 w 

funkcjonowania 

związku z zawarciem pomiędzy Stronami umowy dotyczącej realizacji zamówienia pn: 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenie Gminy Gzy" zwanej dalej "Zadaniem", Strony zawierają niniejszą umowę. zwaną 

§ I 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100. 

dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu ustawy; 
danych osobowych organ, jednostka organizacyjna, 

osoba, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania 

przetwarzanie danych osobowych jakiekolwiek operacje wykonywane 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i zmienianie. 

§ 2 

że jest administratorem danych. w rozumienIU 

SPRAWY DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 



;,) 
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§4 

§ 5 

3. 	 Zakres danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania 
obejmuje wszystkie dane zgromadzone w wyżej wymienionych rejestrach. 

4. 	 Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby, 
posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

5. 	 Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 4 są ważne do dnia odwołania, nie 
później jednak niż do dnia zakończenia Zadania, czyli 30 czerwca 2019 r. 

6. 	 Powierzający umocowuje Przetwarzającego do wydawania i odwoływania jego 
pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zawartych 
w zbiorze, o którym mowa w § 2 oraz do umocowywania innych podmiotów, 
z którymi Przetwarzający zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o których mowa w ust. 8, do wydawania takich upoważnień swoim 
pracownikom. 

7. 	 Przetwarzający prowadzi ewidencję swoich pracowników upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy. 

8. 	 Przekazujący wyraża zgodę na powierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania 
zbioru danych osobowych, o którym mowa w § 2 innym podmiotom, z którymi 
Przetwarzający zawrze odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania tych danych, 
w celu, o którym mowa w ust. 2 oraz zakresie, o którym mowa w ust. 3. 

1. 	 Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych 
osobowych w zgodzie z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz postanowieniami 
zawartymi w Umowie. 

2. 	 Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych przez Powierzającego danych 
osobowych Przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki zabezpieczające zbiory 
danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy oraz rozporządzenia. 

1. 	 Powierzający jako administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność 
wynikającą z przepisów ustawy i rozporządzenia oraz odpowiada za jakość 
i wiarygodność danych osobowych przekazanych Przetwarzającemu. 

2. 	 Powierzenie danych będzie realizowane poprzez przekazanie Przetwarzającemu 
nośnika elektronicznego zabezpieczonego hasłem, którego przekazanie do 
przetwarzania oraz zwrot danych potwierdzone będzie protokołem zdawczo 
odbiorczym. 

3. 	 Powierzone dane na czas realizacji Zadania, zostaną zwrócone Powierzającemu nie 
później niż do daty zakończenia Zadania, tj. 30 czerwca 2019 r. w tym wszelkie 
wydruki i inne nośniki. 

§ 6 
l. 	 Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Powierzającego o: 

l) 	 wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych 
danych osobowych lub niewłaściwego wykorzystania; 

2) 	 wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w 
szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, policję 
lub sąd. 

2. 	 Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, 
informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 



GM1NAGZY 
06·126 GZY 

NIP 568- l 130378114 

• 

osobowych. 
3. 

Przetwarzającego zobowiązań 

l. Wszelkie zmiany niniejszej 
nieważności. 

2. Umowa zaczyna 

3. 

4. 

5. 

każdej ze Stron. 

wynikających z przepisu ustawy, rozporządzenia lub 
Umowy, Przetwarzający umożliwi Powierzającemu w terminie wspólnie ustalonym 
dokonanie kontroli w celu sprawdzenia poprawności przetwarzania oraz zabezpieczeń 
powierzonego do przetwarzania zbioru danych osobowych, o którym mowa w § 2. 

545-506,REGON 

W przypadku powzięcia przez Powierzającego informacji o rażącym naruszeniu przez 

§ 7 
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

obowiązywać z dniem jej podpisania przez prawidłowo 
umocowanych przedstawicieli Stron, na czas realizacji Zadania. 
Strony przystąpią do wykonania umowy niezwłocznie po jej zawarciu. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy, rozporządzenia i innych właściwych przepisów prawa. 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

PowierzającyPOw. puhuski, woj. mazowieckie 




