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UMOWA nr ………………. 

 
zawarta w dniu ……………….. r. między:  
Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 
ul. Myśliwska 4c/8 
33-300 Nowy Sącz 
NIP 734-346-14-25 
reprezentowanym przez: Krzysztof Poręba – Wiceprezes Fundacji 
zwaną dalej "Zamawiającym"  
a 
…………………………………………………… 
nazwa podmiotu,   
……………………………………………………. 
adres 
NIP ………………………, REGON …………………………… 
reprezentowanym przez: …………………………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą". 
 

§ 1 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, z późn. zm) zwanego dalej RODO, Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu pt. „Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących II”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  

§ 2 
 

Niniejsza Umowa o przetwarzaniu danych osobowych zostaje zawarta na podstawie Umowy nr ……………... z 
dnia ……………..r.. .zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS a 
…………………………………………………………….nazwa podmiotu. 
Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 37 ustawy 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015r, poz. 2135 z późn. zmianami)   Zamawiający powierza Wykonawcy, przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie: 

a) imion i nazwisk uczestników projektu, 
b) dat urodzenia uczestników projektu, 
c) adresów uczestników projektu,, 
d) Nr PESEL uczestników projektu  
e) Informacji o niepełnosprawności uczestników projektu 

 
Wykonawca, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych zobowiązuje się, iż nie będzie 
wykorzystywał tych danych do innego celu niż określony w Umowie z dnia ……………………… r. zawartej 
pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS a ………………………………………………... 
nazwa podmiotu 
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych 
przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych oraz w rozporządzeniu 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, poz. 1024 z późn. zmianami). 

 

§ 3 

1. Wykonawca, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności podczas wykonywania 
prac stwarzających możliwość dostępu do tych danych, do ich ochrony przed niepowołanym dostępem, 
nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 
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2. Wykonawca, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania 
danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy  
 
 
 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu 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. 

3. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy 
posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

4. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 7 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do 
dnia 28 lutego 2018 roku. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego 
pracownika. 

5. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca, któremu 
powierza się przetwarzanie danych osobowych w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały 
określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

6. Wykonawca, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych prowadzi ewidencję pracowników 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy. 

7. Wykonawca, jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu  w tajemnicy danych 
osobowych przez pracowników mających dostęp do nich. 

8. Wykonawca, niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 
a) Wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu; 
b) Wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

 

§ 4 

1. Wykonawca, zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników 
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu prawa przez 
Wykonawcę, któremu powierzono  przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca, któremu powierza się 
przetwarzanie danych osobowych umożliwi Zamawiającego dokonanie niezapowiedzianej kontroli 
wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z 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. 

 

§ 5 

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 W przypadku sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyć do ich polubownego 
rozstrzygnięcia. 

 W przypadku braku porozumienia sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

………...........................................                                                ……………………………………       

Zamawiający       Wykonawca 
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Zał. Nr 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

 
UPOWAŻNIENIE Nr ……………… 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Z dniem …………………… r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, z póxn. 

zm.), upoważniam Pana/Panią* ………………………………………………………………………………….….… 

do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020”. 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani stosunku prawnego z Fundacja Rozwoju Regionalnego 

VIRIBUS UNITIS 

……………………………………………. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej  

do wydawania i odwoływania upoważnień. 

  

                                                                                     Upoważnienie otrzymałem 

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

                                                                                      (miejscowość, data, podpis) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami obowiązującymi i dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

w tym RODO, a także z obowiązującymi w Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS opisem 

technicznym i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania  

danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych 

w dokumentach.  

Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/łam 

się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku 

prawnego łączącego mnie z Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS. 

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

 Niepotrzebne skreślić. 
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Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

                                                                 
 
 

 

Załącznik Nr 2. Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr……………  

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
 

Z dniem …………………… r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, z póxn. 

zm.),,odwołuję upoważnienie Pana/Pani……………………………………………………………………… do 

przetwarzania danych osobowych nr ……………………… wydane w dniu…………..…………….………  

 

 

……………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby, upoważnionej  

do wydawania i odwoływania upoważnień 

 

                                                                                    

                                                                               Upoważnienie otrzymałem 

                                                                                     …………………………………. 

                                                                                              (miejscowość, data, podpis) 

 
 
 

 
 Niepotrzebne skreślić. 
 


