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Z

nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

Wzór umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr …………………………………………..

(nr kolejny umowy/kod jednostki organizacyjnej UW/rok)

zawarta w dniu 

00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, reprezentowanym przez 

......................................................................................... - …… ………................................... , 

ego na podstaw , zwanym dalej „Administratorem 

danych”

a

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

.............................................................................................................................................. , 

1

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

.............................................................................................................................................. , 

cym 
2

 …………………………………..……………………..zam.…………………………
                                                 (

.………………………………………………………………NIP…………………………

REGON………………………., i………………………….............zam…………………..

                                                           
1
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…………………………......NIP………………………..REGON…………………..….., 

REGON…………..,3reprezentowanymi przez:…………………..……,
                                                                                                                                    

 ................................................................

.............................................................................................................................................. , 

NIP ………………………… , 

- ……………………………… ,
(funkcja)

na podstawie odpisu ze wspo
4,

zwanym dalej 

- „Stronami”,

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. r., której przedmiotem 

jest ……………………………………………………………, Administrator danych

powierza w trybie art. 28 r

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, przetwarzanie danych osobowych, na

w niniejszej umowie.

2. Administrator danych 

osobowych, które powierza. 

3. Powier ……………..(n

podmiotów danych, np. pracownicy, studenci itp.).

4.

zakresem niniejszej umowy

wykonania.
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5.

polecenie Administratora danych.

6. niniejszej umowy

wynagrodzenie.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. umowy

dane osobowe:……………………….. (n

osobowych, np. imiona, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adres mailowy itp.)

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe Podmiot 

, o której mowa w § 1 ust. 

1 i w sposób zgodny z .

3. Dane osobowe przez przy wykorzystaniu 

, o której mowa w § 1 ust. 1.

4. uprawniony jest do wykonywania na powierzonych danych

osobowych , o której mowa 

w § 1 ust. 1, tj.:

1) ……,

2) ……,

3) ……,

(n anych w celu 

wykonania umowy o której mowa w §1 ust. 1: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

czanie, usuwanie lub 

niszczenie).

§ 3

Sposób wykonania umowy 

1.

powierzonych danych osobowych

oraz dobrymi praktykami, stosowanymi w dziedzinie ochrony danych osobowych. Strony 

e Administratora danych i

niniejszej umowy.

2.

,

, emu
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niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub 

przetwarzanych. 

3. Do przetwarzania danych 

1) z tematyki ochrony danych 

osobowych;

2) , nadane przez Podmiot 

;

3)

ich w zakresie 

ochrony danych osobowych.

§ 4

1. zo

.

2.

d

dane.

3.

informacji o d h stosowanych 

w odniesieniu do danych przez lub Administratora danych.

4. W razie potrzeby Administrator danych

szcz ecenia, anych zgodnie z ,

zpieczenia danych, a 

Administratora danych.

5. W Podmiot udzieli pomocy Administratorowi danych,

ch w art. 32 – 36 RODO.

6.

1) udzielenia Administratorowi danych

Podmiotu p ,

RODO), w terminie do 7 dni od dnia

2) nego poinformowania Administratora danych o:

a) m przypadku naruszenia ochrony danych, tj. wszelkich sytuacjach stanow

naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych lub niniejszej umowy

c Administratora danych lub Podmiotu 
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tajemnicy d ym wykorzystaniu

-mail: 

................................................

b) prawnie umocow

publicznemu, 

c)

w zakresie przetwarzania jej d

Administratora danych,

d) owym, 

anych,

e) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzec

danych, skierowanych do 

,

7. Podmiot ikom Administratora danych

dokonanie w godzinach pracy sprawdzenia w formie audytu 

stanu ochrony anych osobowych, w zakresie przetwarzania 

z RODO oraz postanowieniami niniejszej umowy.

8. Administratora 

danych

9. Administratorowi danych wszelkie informacje 

, .

10.

oraz 

z niniejszej umowy.

§ 5

Podpowierzenie przetwarzania danych

1.

tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Administratora danych.

2.

w celu wykonania niniejszej umowy.

3. Administratora danych za

.



6 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych BP maj 2019

4. Przekazanie powierzonych danych osobowych

a pisemne polecenie Administratora danych.

W przypadku posiadania prawnego przez ,

powiadamia on o tym Administratora danych

§ 6

Administratora danych

1. Administrator danych

o zamiarze przeprowadzenia audytu w formie pisemnej na 

przynajmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem takiego sprawdzenia. 

Administrator danych

.

2. Przedstawiciele Administratora danych

udzielania 

informacji, osobowych. 

3. audytu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Administratora danych

iciele obu Stron. Podmiot 

oczych od daty jego 

podpisania przez Strony. 

zawartych w protokole,

ych, w terminie 

wyznaczonym przez Administratora danych.

§ 7

1. Administratora danych

lub innych podmiotów i osób,

1) niezgodnie z RODO lub innymi przepisami, Administratora 

danych, lub

2) niezgodnie z , lub 

3) bez zgodnego z prawem polecenia Administratora danych albo wbrew takiemu poleceniu. 

2.

Administrator danych i

solidarna.

§ 8

umowy
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1. Um …….......... do dnia ……………..

lub ………… ( umowy, o której mowa w §1 ust. 1)

2. Administrator danych bez zachowania terminu 

1) ane osobowe w sposób niezgodny z 

ane osobowe

2) anych osobowych innemu 

bez uprzedniej zgody Administratora danych lub nie 

Administratora danych o przekazywaniu danych osobowych

;

3) w wyniku kontroli przeprowadzonej przez u

przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów 

nie zaprzest

anych osobowych;

4) Administrator danych anych osobowych

lub naruszenie niniejszej umowy, a w wyznaczonym przez 

Administratora danych

5)

niniejszej umowy

3. Po , ni

Administratorowi danych ws anymi osobowymi, które 

oraz podejmie 

danych osobowych, a ponadto usunie dane osobowe w sposób 

odtworzenie z wszelkich posiadanych przez siebie i 

4.

4. Podmiotowi 

lub przechowywanie danych

osobowych przez okres wskazany w tych przepisach, lub inny 

ane osobowe

w zakresie 

5. Zwrot, o którym mowa w ust. 3

w jakim zakresie i przez jaki 

przechowywanie 

danych osobowych.
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§ 9

1.

danych

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dane 

poufne).

2.

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu ni mowy, 

przepisów prawa lub niniejszej umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych 

2. Wszelkie zmiany wymaga zachowania formy pisemnej 

3. niniejszej umowy

umowy.

niniejszej 

umowy umowy

4.

z wykonywaniem niniejszej umowy

z niniejszej umowy jscowo dla 

siedziby Administratora danych.

5. trzech w tym dwa dla 

Administratora danych i jeden dla .

.........................................

ADMINISTRATOR 

DANYCH

.........................................

PODMIOT 


