Załącznik nr....
do umowy......................
UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu ….........................roku pomiędzy Gminą Cieszyn , 43-400 Cieszyn, Rynek 1 reprezentowaną
przez Ryszarda Macurę – Burmistrza Miasta zwaną dalej "Administratorem danych",
a ............................................................................................................................................., reprezentowanym
przez........................................................................................zwanym dalej "Podmiotem przetwarzającym".
§1
Administrator danych, w związku z realizacją przez Gminę Cieszyn umowy nr CRU......................................
z dnia...................................... dotyczącej realizacji zadania pn. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
z terenu gminy Cieszyn, powierza na na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922) Podmiotowi przetwarzającemu dane osób
fizycznych adoptujących psy, których jest Administratorem danych.
§2
Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadania pn. Opieka nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Cieszyn w zakresie: .........................................................................
...............................................................................................................................................................................
§3
1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych Podmiot przetwarzający na podstawie art. 36 – 39a
ustawy o ochronie danych osobowych jest zobowiązany do podjęcia środków zabezpieczających
dane osobowe.
2. Podmiot przetwarzający może dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby biorące
udział w realizacji zadania, które zapoznały się z przepisami o ochronie danych osobowych oraz
posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania
systemem informatycznym, w rozumieniu Rozporządzenia 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. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Administratorowi danych, na
każde jego żądanie, informacji dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych lub ich niewłaściwego
wykorzystania.
7. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
8. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub niniejszej Umowy
z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie, czego Administrator
danych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny,
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi danych poniesione z tego tytułu
straty i koszty.
§4
1. Administrator danych upoważnia Podmiot przetwarzający do wydawania i odwoływania imiennych
upoważnień do przetwarzania danych osobowych i przechowywania ich w swojej siedzibie.
2. Administrator danych umocowuje Podmiot przetwarzający do dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego w związku

3.
4.
5.
6.

z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 Umowy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się na podstawie umów zawieranych na
piśmie,
Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być zawierane pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu
przez Administratora danych w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze
powierzenia przetwarzania danych osobowych do Administratora danych.
Administrator danych zobowiązuje Podmiot przetwarzający do wykonywania wobec osób, których
dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 ustawy o ochronie danych
osobowych
Administrator danych, zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu i zakresu przetwarzanych danych
przez Podmiot przetwarzający.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy powierzenia bez
wypowiedzenia w przypadku działania przez Podmiot przetwarzający wbrew warunkom umowy
powierzenia i obowiązującym w tym zakresie przepisom, jak również w sposób zagrażający
interesom Administratora danych.

§5
Umowa obowiązuje w okresie realizacji umowy, o której mowa w § 1.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o ochronie danych osobowych.
§8
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby
Administratora danych.
§9
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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