
Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych w Europie – SMB/ZP/24 

Załącznik nr 11 do SWZ 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora 

 

zawarta w dniu .......................... r. w Bydgoszczy  

pomiędzy: 

Administratorem Danych Osobowych:  

Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii 

Lubelskiej 4c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489734, NIP 953-

264-10-81, REGON 341515088, reprezentowaną przez:  

Edytę Wiwatowską – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Administratorem”,  

 

a   

przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych  

………………………………..,  

reprezentowaną przez: 

………………….. 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Procesorem”, 

zwanymi łącznie „Stronami”,  

o następującej treści:  

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy nr …………….. z dnia .......................... r. pomiędzy 

Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. a ………………. o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania 

pn. Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych w Europie 
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w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej 

regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” (znak: 

SMB/ZP/24), Administrator powierza Procesorowi na podstawie art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 4.05.2016 r., dalej RODO) 

przetwarzanie danych osobowych, opisanych w § 2 ust. 1. 

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.  

3. Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe następujących kategorii 

osób: dane osobowe klientów Administratora – przedsiębiorców i uczestników wyjazdów, 

które zgromadził i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

4. W ramach wskazanej kategorii osób będą przetwarzane następujące dane osobowe:  imię 

i nazwisko, dane kontaktowe – numer telefonu, adres email, inne – zgodnie zasadami 

określonymi w ust. 5 i 6. 

5. Administrator wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w jego imieniu przez Procesora 

dodatkowych danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

W szczególności dotyczy to danych potrzebnych do uzyskania wiz lub dokumentów podróży, 

zakupu biletów lotniczych, transferu w kraju docelowym Misji, ubezpieczenia, usługi 

hotelowej wraz ze śniadaniem, zakupu biletów wstępu, oraz spełnienia szczególnych potrzeb 

uczestników wyjazdów.   

6. Procesor przed przystąpieniem do przetwarzania każdorazowo zobowiązany jest uzgodnić 

z Administratorem planowany zakres dodatkowych danych, jakie chce samodzielnie 

zgromadzić oraz wskazać cel, w jakim mają one zostać wykorzystane. Zgoda może zostać 

udzielona jednocześnie z akceptacją Oferty podróży.  

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 
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1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora 

wyłącznie w celu wykonywania przez Procesora na rzecz Administratora usług szczegółowo 

opisanych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny z niniejszą Umową.  

2. Dane Osobowe będą przetwarzane w systemach IT i w formie papierowej w sposób regularny, 

w związku z przeprowadzaniem bieżących, codziennych operacji na wszystkich powierzonych 

danych osobowych i będą obejmowały następujące operacje: utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 

poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie.  

3. W związku z tym, że przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 wymaga transferu danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Procesor zobowiązany jest  realizować ten 

transfer wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V Rozporządzenia Parlamentu 

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

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Procesor zobowiązany jest poinformować Administratora o każdym ciążącym na nim  

obowiązku prawnym nakazującym mu transfer danych osobowych, które zostały mu 

powierzone poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że prawo zabrania mu udzielenia 

takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny. 

§ 3 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Procesor oświadcza, że daje gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO - w tym w szczególności art. 32 

– i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Procesor oświadcza, że: 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  

2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa, 

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 
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udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Procesor zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu 

na podstawie niniejszej umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń 

wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez niego 

upoważnione. Osoby te przed dopuszczeniem do przetwarzania danych zostaną zapoznane 

z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich 

nieprzestrzeganie, zobowiążą się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania 

w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 

4. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą.  

5. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:  

1) wszelkich naruszeniach ochrony powierzonych mu danych osobowych – nie później niż 

w ciągu 48 godzin, od momentu stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie musi zawierać 

wszystkie wymagane informacje – zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO. 

2) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 

organowi państwa lub samorządu terytorialnego, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika 

z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma 

na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,  

3) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  

4) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu zatwierdzenia odpowiedzi przez 

Administratora. Administrator zatwierdzi odpowiedź Procesorowi w terminie 7 dni 

lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Procesorowi, sam udzieli 

odpowiedzi na żądanie. Procesor zobowiązany jest udzielić pomocy Administratorowi 

w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą. 

6. Procesor zobowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 

informacje, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 

36 RODO. 
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7. Procesor zobowiązany jest udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO. 

8. Administrator ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez 

przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych audytów 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesorowi. W celu wykonania 

audytu upoważnieni pracownicy Administratora lub osoby działające w jego imieniu, mają 

prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych,  

2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 

3) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących 

do przetwarzania danych. 

9. Procesor może uzależnić przeprowadzenie audytu od uprzedniego zobowiązania 

Administratora oraz osób działających w jego imieniu do zachowania wszelkich danych, 

uzyskanych w związku z przeprowadzaniem audytu, w poufności.  

10. Na zakończenie audytu, o których mowa powyżej przedstawiciel Administratora sporządza 

protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Procesor może 

wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez 

Strony.  

11. Procesor zobowiązuje się dostosować do zaleceń audytowych mających na celu usunięcie 

uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

12. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie 

Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych 

osobowych.  

§ 4 

Korzystanie z innego podmiotu przetwarzającego 

1. Procesor może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego powierzone dane, 

z którym współpracuje na podstawie zawartej z nim umowy, także w zakresie poufności 

oraz powierzenia przetwarzania danych w imieniu Administratora tylko za wiedzą i zgodą  
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Administratora. W przypadku, gdy Administrator takiej pisemnej zgody udzieli, Procesor 

gwarantuje, że na podmiot przetwarzający nałożone zostaną te same obowiązki, jakie 

w niniejszej Umowie są nałożone na Procesora. Procesor ponosi odpowiedzialność za każde 

działanie i zaniechanie podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

2. Procesor oświadcza, że na dzień zawierania niniejszej Umowy w celu zapewnienia ciągłości 

działania w zakresie świadczonych usług, korzysta z następujących podwykonawców, 

którym podpowierza przetwarzanie powierzonych mu danych: 

1) …………………. 

§ 5 

Odpowiedzialność Procesora 

1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.  

§ 6  

Czas obowiązywania Umowy powierzenia  

Niniejsza Umowa wiąże Strony przez okres obowiązywania Umowy głównej, o której mowa 

w § 1 pkt 1 

§ 7  

Warunki wypowiedzenia Umowy  

1. Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

gdy Procesor:  

1) rażąco naruszył postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności wykorzystał dane 

osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Administratora,  

3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych na wezwanie 

Administratora, w którym Administrator wyznaczy mu termin nie krótszy niż 7 dni 

na usunięcie stwierdzonych uchybień, 

4) nie powiadomił Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych powierzonych 

mu do przetwarzania w niniejszej umowie, 
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5) uniemożliwił skuteczne przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 3 ust. 8. 

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Administratora jest równoznaczne z wypowiedzeniem 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.  

§ 8  

Rozwiązanie Umowy  

1. Procesor, w ciągu 14 dni od prawidłowego ostatecznego rozliczenia umowy w oparciu 

o wszystkie zaakceptowane przez Administratora raporty z wykonania usługi, usuwa 

lub zwraca mu wszelkie powierzone dane osobowe, chyba że prawo Unii Europejskiej lub 

prawo polskie nakazują mu ich dalsze przetwarzanie danych osobowych.   

2. Zapisy ustępu 1 stosuje się także w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której 

mowa §1 ust.1.  

3. Powyższe potwierdza się w formie dodatkowego protokołu sporządzonego i przekazanego 

Administratorowi  

§ 9  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz RODO. 

§ 11  

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Administratora.  

§ 12  

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

 

 

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

    za Administratora      za Procesora 


