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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do  

Umowy ………….. z dnia ………….. 

 

Zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: 

 

Akademią Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, działającą na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, NIP: 676-16-87-491, 

reprezentowaną przez ks. dr hab. Andrzeja Sarnackiego SJ, prof. AIK – kierownika projektu 

zwaną w treści umowy „Przetwarzającym” 

a 

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

reprezentowanym przez:  

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

 

 zwaną w treści umowy „Dalszym przetwarzającym”  

 

Zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 

 

Mając na uwadze, że: 

 Strony zawarły Umowę ………… z dnia ………….. r. (zwaną dalej „Umową Podstawową”), 

w ramach projektu POWER nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18,  w związku z wykonywaniem 

której Przetwarzający (działającemu jako „Zleceniodawca”) powierza Dalszemu 

przetwarzającemu (działającemu jako „Zleceniobiorca”) przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie określonym niniejszą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną 

dalej: „Umową”); 

 Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich dalszy przetwarzający wykonuje operacje 

przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Przetwarzającego. 

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 Opis Przetwarzania 

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Przetwarzający powierza 

Dalszemu przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, o których jest mowa w ust. 6. 

Powierzenie danych osobowych następuje na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, 

4.5.2016, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z § 21 ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu 

nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18, pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na 

rzecz rozwoju regionalnego" zawartej pomiędzy przetwarzającym a Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „NCBR”). 
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2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Umowy jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

(zwany dalej „Administratorem”). 

3. Przetwarzający oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. 

4. Przetwarzający oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, jak 

również, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych. 

5. Przetwarzający zobowiązuje Dalszego przetwarzającego do stosowania Polityki Bezpieczeństwa lub 

innych dokumentów lub innych dokumentów regulujących zasady ochrony danych osobowych, 

wskazanych w arkuszu  weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe wypełnianego przed 

podpisaniem umowy powierzenia danych osobowych (stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy). 

6. W przypadku zmian okoliczności lub faktów określonych w arkuszu weryfikacji podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe, Dalszy powierzający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 14 dni, poinformować o tym fakcie Przetwarzającego.  

7. Dalszy Przetwarzający nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych 

osobowych. 

8. Przetwarzający upoważnia Dalszego Przetwarzającego do wydawania oraz odwoływania imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru danych osobowych Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

9. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej. 

10.  Charakter, cel i zakres przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności: 

a) charakter przetwarzania określony jest następującą rolą dalszego Przetwarzającego: 

wywiązanie się z obowiązków Umowy Podstawowej, tj. realizacji staży (zgodnie 

z przedmiotem Umowy Podstawowej), 

b) celem przetwarzania jest zrealizowanie przedmiotu Umowy Podstawowej w zgodzie 

z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, 

c) zakres przetwarzania obejmuje kategorie czynności określone  w załączniku nr 2 do Umowy. 

6.Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych określone w załączniku nr 2 do Umowy. 

7.Przetwarzanie danych będzie dotyczyć kategorii osób określonych w załączniku nr 3 do Umowy. 

 

§ 2 Podpowierzenie 

1. Dalszy Przetwarzający nie jest umocowany do dalszego powierzenia danych innemu podmiotowi. 

2. W przypadku, w którym konieczne jest dalsze powierzenie danych osobowych, Dalszy 

Przetwarzający informuje o tym fakcie Przetwarzającego, który może zawrzeć umowę na 

powierzenie przetwarzania danych osobowych ze wskazanym podmiotem.  

 

§ 3 Obowiązki Dalszego Przetwarzającego 

1. Dalszy przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub 

instrukcjami Przetwarzającego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że niniejsza Umowa 

stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych. Do udokumentowanych 

poleceń Strony włączają również komunikaty doręczane sobie wzajemnie pocztą elektroniczną na 

adres e-mail wskazany w Umowie Podstawowej osób wyznaczonych do wzajemnej komunikacji 

przez Strony.  

2. Dalszy przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Dalszy przetwarzający 

oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.  
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3. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 

Dalszego Przetwarzającego, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowią załączniki 4 i 5 do niniejszej Umowy.  

4. Dalszy przetwarzający zobowiązuje osoby, o których mowa  w ust. 3 do zachowania w tajemnicy 

danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu 

stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Dalszym 

przetwarzającym. Dalszy przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do 

zachowania tajemnicy. 

5. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

6. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się wobec Przetwarzającego do odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO 

(„Prawa jednostki”). Dalszy przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki 

w odniesieniu do powierzonych danych.  

7. Dalszy przetwarzający współpracuje z Przetwarzającym przy wykonywaniu przez Przetwarzającego  

obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO. 

8. Jeżeli Dalszy przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 

Przetwarzającego poleceń lub instrukcji, Dalszy przetwarzający natychmiast informuje 

Przetwarzającego o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod 

rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Przetwarzającemu z tego tytułu. 

9. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Dalszy przetwarzający ma obowiązek 

zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma 

obowiązek z wyprzedzeniem informować Przetwarzającego o planowanych zmianach w taki sposób 

i terminach, aby zapewnić Przetwarzającemu realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez 

Dalszego Przetwarzającego zmiany w opinii Przetwarzającego grożą uzgodnionemu poziomowi 

bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek 

przetwarzania danych przez Przetwarzającego. 

10. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie 

do osób, których dostęp do danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie 

upoważnienie. 

11. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 

(wymóg art. 30 ust. 2 RODO). Dalszy przetwarzający udostępniania na żądanie Przetwarzającego 

prowadzony rejestr, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów 

Dalszego Przetwarzającego.  

12. Jeżeli Dalszy przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane 

przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Dalszy 

przetwarzający zobowiązuje się informować o tym Przetwarzającego w celu i w zakresie 

niezbędnym do wykonania przez Przetwarzającego obowiązku informacyjnego.  

13.  Przetwarzający, w imieniu Administratora, zobowiązuje Dalszego Przetwarzającego do 

wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 

13 i art. 14 RODO, w treści o klauzuli informacyjnej, zamieszczonej poniżej Umowy.  
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§ 4 Obowiązki Przetwarzającego 

Przetwarzający zobowiązuje się współdziałać z Dalszym Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, 

udzielać Dalszemu Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń 

Przetwarzającego.  

 

§ 5 Bezpieczeństwo danych 

1. Dalszy Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO.  

2. O ile zajdzie taka potrzeba Przetwarzający może wezwać Dalszego Przetwarzającego do 

niezwłocznego przedstawienia dokumentów i dowodów spełnienia wymogu stosowania środków 

organizacyjnych i technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

3. W razie konieczności Strony będą współdziałały przy wprowadzaniu środków organizacyjnych  

i technicznych wpływających na proces ochrony danych osobowych. 

4. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych jak również 

innych informacji, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy 

Podstawowej i Umowy, przez okres trwania ww. Umów oraz po ich ustaniu, pod rygorem 

odpowiedzialności przepisanej prawem. 

 

§ 6 Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych 

1. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Przetwarzającego o wszelkich czynnościach 

z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, 

prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed 

sądem. Powyższe dotyczy również jakiegokolwiek żądania  osoby, której dane dotyczą. 

2. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Przetwarzającego o wynikach kontroli 

prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania powierzonych danych 

osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń. 

3. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Przetwarzającego o wszelkich przypadkach 

naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

4. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Przetwarzającego o każdym podejrzeniu 

naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 12 godzin od 

pierwszego zgłoszenia lub wykrycia naruszenia. 

5. Dalszy Przetwarzający umożliwia Przetwarzającemu  uczestnictwo w czynnościach 

wyjaśniających i informuje Przetwarzającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, 

w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

6. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną 

dokumentacją dotyczącą naruszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 RODO, aby umożliwić 

Przetwarzającemu  spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru w łącznym terminie 24 

godzin od pierwszego zgłoszenia lub wykrycia naruszenia. Zgłoszenie powinno oprócz elementów 

określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Przetwarzającemu 

określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym 

samym czasie, Dalszy Przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

7. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie 

Przetwarzającego  wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Dalszy 
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Przetwarzający na wniosek Przetwarzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których 

naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy. 

8. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia, Przetwarzającemu,  Administratorowi lub 

NCBR, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których 

mowa w niniejszej umowie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 

przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

§ 7 Nadzór 

1. Dalszy Przetwarzający umożliwi, Przetwarzającemu, NCBR, Administratorowi lub  podmiotom 

przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, 

dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą 

o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, umową o dofinansowanie projektu oraz z umową. 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane 

podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych  przed rozpoczęciem kontroli. 

2. W przypadku powzięcia przez przetwarzającego, NCBR lub Administratora wiadomości  

o rażącym naruszeniu przez Dalszego Przetwarzającego obowiązków wynikających z ustawy o 

ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 

ochrony danych osobowych, Dalszy Przetwarzający umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli 

lub audytu, w celu określonym w ust. 1. 

3. Kontrolerzy Przetwarzającego, NCBR, Administratora lub podmiotów przez nich upoważnionych, 

mają w szczególności prawo: 

a) wstępu, w godzinach pracy Dalszego Przetwarzającego, za okazaniem imiennego 

upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone 

dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu 

oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 

RODO,  przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 

osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu oraz umową; 

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych, przedstawiciela Dalszego przetwarzającego oraz pracowników w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

4. Dalszy Przetwarzający może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 

RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych 

w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 

podstawie odrębnych przepisów. 

5. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli 

lub audytu przeprowadzonych przez Przetwarzającego, NCBR, Administratora lub przez podmioty 
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przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów. 

6. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzony podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez podmioty wymienione w ust. 5. 

7. Dalszy Przetwarzający, o ile zajdzie taka potrzeba, ma obowiązek współpracować z Prezesem 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań. 

 

§ 8 Odpowiedzialność 

1. Dalszy Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, Przetwarzającego, 

NCBR jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy 

o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych niezgodnie z umową. 

2. Dalszy Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem 

właściwych środków bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych. 

3. W przypadku naruszenia adekwatnych przepisów RODO lub przepisów porządku krajowego, albo 

postanowień Umowy z przyczyn leżących po stronie Dalszego Przetwarzającego, w następstwie 

czego Przetwarzający zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Dalszy 

Przetwarzający odpowiada w trybie art. 82 RODO i jednocześnie zobowiązuje się pokryć 

Przetwarzającemu poniesione z tego tytułu wszelkie koszty. 

 

§ 9 Okres Obowiązywania Umowy i możliwości jej rozwiązania 

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej. 

2. Przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Dalszy 

Przetwarzający: 

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami RODO lub przepisami porządku 

krajowego, albo postanowieniami Umowy 

b) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

c) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu 

ich przetwarzania, 

d) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, 

e) nie ma zdolności do dalszego wykonywania Umowy. 

 

§ 10 Usunięcie Danych Osobowych 

1. Z chwilą rozwiązania Umowy Dalszy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania 

powierzonych danych osobowych i jest zobowiązany do: 

a) usunięcia danych,  

b) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Przetwarzający 

postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

dalej przechowywanie danych.  

2. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Dalszy Przetwarzający złoży 

Przetwarzającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych. 
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§ 11 Postanowienia Końcowe 

1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy 

Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, że zagadnienia 

dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Przetwarzającym a Dalszym 

Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.  

2. Forma zmiany Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Reprezentacja Stron. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są w pełni umocowane prawnie 

do jej zawarcia. 

4. Pozaprocesowe rozwiązanie sporu. W razie sporu wynikającego z Umowy Strony będą dążyły do 

jego pozaprocesowego rozwiązania. 

5. Właściwość Sądu. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami wynikających 

z Umowy będzie sąd właściwy dla Przetwarzającego. 

6. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

7. Właściwość prawa. Umowa podlega przepisom RODO oraz przepisom krajowego porządku 

prawnego. W razie zmiany stanu prawnego regulującego przedmiot i zakres Umowy, 

postanowienia Umowy mogą ulec zmianie. 

 

 

 

PRZETWARZAJĄCY                                                      DALSZY PRZETWARZAJĄCY  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Z daleko idącej ostrożności Przetwarzający tj. Akademia Ignatianum w Krakowie informuje, że na 

mocy art. 13 i art. 14 RODO jest Administratorem danych osobowych Dalszego Przetwarzającego, 

jego pracowników i współpracowników, których dane udostępnia, a to w celu realizowania 

postanowień zawartej Umowy. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa, jak 

również uzasadniony interes prawny polegający na jej wykonaniu oraz obowiązujące przepisy 

prawa (m.in. prawo zamówień publicznych, przepisy regulujące niniejszy Projekt).  

 Informuje się, iż dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom danych na mocy obecnie 

obowiązujących przepisów prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień niniejszej 

Umowy (odbiorcy będący podmiotami przetwarzającymi w imieniu Przetwarzającego danych – 

powierzenie przetwarzania danych osobowych, albo ich odrębnymi administratorami jak np. urzędy 

i organy administracji publicznej).  

 Informuje się, iż dane osobowe zawarte w Umowie przetwarzane będą przez okres trwania Umowy  

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (m.in. prawo zamówień publicznych, okresy 

przedawnienia roszczeń), w tym przepisy regulujące niniejszy Projekt.  

 Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz o prawie do przenoszenia danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy 

skontaktować się z Administratorem (nr telefonu 123 999 500; adres e-mail inspektora ochrony 

danych: iod@ignatianum.edu.pl. Informuje się o prawie wniesienia do Prezesa  Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 Informuje się, iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i jest niezbędne do 

realizacji ww. celów wynikających z realizacji postanowień zawartych w Umowie. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej 

postanowień. 

 Jednocześnie w ramach projektu POWER nr  POWR.03.05.00-00-ZR10/18 Zamawiający działa 

w związku z upoważnieniem udzielonym przez Instytucję Pośredniczącą – Centrum Badań 

i Rozwoju, w ramach umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją 

Pośredniczącą, i upoważnia Wykonawcę, do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu, 

co do których to danych administratorem jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

mający siedzibę przy ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. W tym zakresie Wykonawcy 

przysługują prawa takie jak w powyższej informacji, z tym, że kierowane do ww. ministerstwa. 
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Załącznik 1  

 

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE 

 

 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź Uwagi 

1 Czy u Dalszego 

przetwarzającego zostały 

wdrożone wymagania 

określone w Rozporządzeniu 

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 

(ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)? 

Tak 

Nie 

 

2 Czy u Dalszego 

Przetwarzającego  

obowiązuje  Polityka 

Bezpieczeństwa lub inny 

dokument(-y) regulujący(-

ce) zasady ochrony danych 

osobowych? Jeżeli inny to 

proszę wskazać jaki  w polu 

uwagi. 

Tak 

Nie 

 

3 Czy podmiot przetwarzający 

dane osobowe planuje 

wyznaczyć/wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (IOD)? (proszę 

wskazać dane kontaktowe)  

*- tak zaplanowano wyznaczenie 

- tak wyznaczono 

- nie zaplanowano wyznaczenia 

(uzasadnienie: np. nie jest 

wymagane przepisami prawa) 

- zaplanowano wyznaczenie  

(kiedy: podać przewidywaną 

datę) 

 

4 Jeżeli nie planuje 

wyznaczyć/nie został 

wyznaczony IOD to proszę o 

wskazanie innej osoby do 

kontaktu w kwestiach 

związanych z ochroną 

danych osobowych. 

 

Osoba do kontaktu….., 

stanowisko/funkcja…., numer tel. 
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5 Czy podmiot przetwarzający 

dane osobowe wprowadził 

środki techniczne i 

organizacyjne, które będą 

spełniały wymogi RODO 

oraz innych aktów 

regulujących legalne 

przetwarzanie danych 

osobowych? 

 

TAK/NIE/INNE 

 

 

 

6 Czy podmiot przetwarzający 

dane osobowe korzysta z 

dalszych przetwarzających 

dane osobowe w procesie 

przetwarzania danych 

osobowych? 

 

TAK/NIE  

 

7 Czy podmiot przetwarzający 

wprowadził środki 

zapewniające, że systemy IT 

używane do przetwarzania 

danych osobowych są 

zgodne z RODO oraz innymi 

aktami regulującymi 

przetwarzanie danych 

osobowych? 

 

TAK/NIE 

 

*Właściwe podkreślić/uzupełnić 
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Załącznik nr 2 do Umowy – wykaz rodzaju danych osobowych i zakres ich przetwarzania 

 

I. Powierzone do przetwarzania są dane osobowe zwykłe oraz szczególnych kategorii, znajdujące 

się w systemach bazodanowych Przetwarzającego, a w tym szczególnie takie jak: 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Adres zamieszkania 

4. Adres e-mail 

5. Nr telefonu 

6. Miejsce pracy 

7. Wykonywany zawód 

8. Nr PESEL 

9. Nr i seria dowodu osobistego 

10. Wiek 

11. Data urodzenia 

 

II. Zakres przetwarzania danych osobowych: 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy – wykaz kategorii osób: 

 

 

1. Uczestnicy projektu POWER POWR.03.05.00-00-ZR10/18, 
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Załącznik nr 4 wzór upoważnienia  

 

 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Z dniem [_________________________] r., art. 29 w związku z art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 

z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam [___________________________________________] do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią 

z ____________________________________________ 

 

_________________________________ 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

 

Upoważnienie otrzymałem/am 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                    

______________________________ 

                                                                                                                                    (miejscowość, data, 

podpis) 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w tym RODO, a także z obowiązującymi ____________________________ 

opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 

przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych 

osobowych określonych w tych dokumentach. 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 

zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z _______________________________________. 

 

 

_______________________________ 

                                                                            Czytelny podpis osoby składającej 

oświadczenie 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 – Wzór odwołania upoważnienia 

 

 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 

z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ______________________________  

nr _______________________ do przetwarzania danych osobowych nr ___________ wydane w dniu 

_____________  

 

                                                    __________ _____________________________ 

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień 

                                                                   

 

      

______________________________ 

                          (miejscowość, data) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


