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Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego  

(pieczątka jednostki organizacyjnej)                          

                                WZÓR UMOWY            

                                                                                                    

                                                                  Źródło finansowania: Projekt pn.  „Uniwersytet 

Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023”  

Zadanie 1 Kompetencje kadry – szkolenia i kursy podnoszące świadomość niepełnosprawności 

Kategorie: 1,2,6,7  

Kosztorys: 2020-2022  

  Konto kosztowe:3205/2081/20 

Suma kontrolna wniosku o dofinansowanie:  00097C4/2/2/2/3/2/3/2/5/5/3/8/6/0/3/42/2 

                                                                                      

UMOWA NR……………….  

zawarta w dniu ………………………..., pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, numer 

identyfikacyjny: NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

reprezentowanym przez  ……………………………, ……………… Uniwersytetu Wrocławskiego   

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a………………………………….z siedzibą w……………………… wpisanym do…………………………………………………                                 

Nr identyfikacyjny: NIP………………………., REGON…………………………………KRS…………………………………. 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części 

umowy „Wykonawcą”   

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną 

do roku 2023” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: 

POWR.03.05.00-00-A006/19. 

2. Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak też dysponuje potencjałem 

technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, terminowe oraz 

sprawne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
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§2 

Przedmiot umowy 

1. Zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie usługi polegającej na przygotowaniu oraz 

przeprowadzeniu szkolenia dla kadry dydaktycznej i kadry administracyjnej   

Zamawiającego. 

Zakres szkolenia składa się z (wybrać właściwe): 

I. Szkolenie z zakresu kontaktu ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Dwie edycje szkolenia, czas trwania szkolenia w ramach każdej edycji 1 dzień (6 godzin) dla 15 

osób z kadry dydaktycznej uczelni i 15 osób  z kadry administracyjnej uczelni, 

II. Szkolenie z zakresu technik i narzędzi nauczania języków obcych osób                                   

z niepełnosprawnościami 

Cztery edycje szkolenia, czas trwania szkolenia w ramach każdej edycji  2 dni (5 godzin/ dzień) 

dla 20 osób – kadra dydaktyczna uczelni, 

III. Szkolenie z zakresu doradztwa edukacyjnego i kariery wobec osób                                             

z niepełnosprawnościami 

Jedna edycja szkolenia, czas trwania szkolenia 1 dzień (6 godzin) dla 3 osób – kadra 

administracyjna uczelni, 

IV. Szkolenie z zakresu technologii wspierających udostępniania treści dla osób                          

z niepełnosprawnościami 

Jedna edycja szkolenia, czas trwania szkolenia 1 dzień (6 godzin) dla 15 osób – kadra 

administracyjna uczelni. 

 

            §3 

                                        Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do realizacji szkolenia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przesłania Wykonawcy wzorów dokumentów (wzoru papieru wraz ologowaniem); 

b) przeprowadzenia rekrutacji uczestników na szkolenie i poinformowania Wykonawcy o 

utworzeniu grupy szkoleniowej niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed planowaną 

datą przeprowadzenia szkolenia dla danej grupy; 

c) dostarczenia Wykonawcy w dniu przeprowadzenia pierwszego szkolenia kompletu 

dokumentów szkoleniowych, tj. list obecności, ankiety ewaluacyjnej szkolenia; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy na 

każdym etapie, w tym prawo do wglądu w dokumentację szkolenia oraz wizyty na zajęciach 

bez wcześniejszego informowania Wykonawcy. 
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            §4 

                                        Obowiązki Wykonawcy 

1. Współpraca z Kierownikiem projektu lub innymi osobami wyznaczonymi przez Zmawiającego 

na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w tym: 

1) uczestnictwo w roboczych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wg potrzeb, 

2) bezzwłoczne udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego; 

3) informowanie na bieżąco o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 

istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy; 

2. Przygotowanie programu zajęć w porozumieniu z Kierownikiem projektu ze strony 

Zamawiającego. 

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych np. prezentacji. 

4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją szkoleń (list obecności, dzienników zajęć, 

pre/post testów wraz  z opracowaniem krótkiego raportu, rejestru certyfikatów). 

5. Przygotowanie i wydanie każdej z osób biorących udział w szkoleniu zaświadczenia  

o ukończeniu szkolenia. 

6. Dostarczenie na koniec zlecenia do Zamawiającego testów końcowych, list obecności, 

dzienników zajęć, kopii wydanych uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

7. Przygotowanie pisemnego podsumowania przeprowadzonego szkolenia i osiągniętych w jego 

ramach kompetencji u poszczególnych osób biorących udział w szkoleniu. 

8. Promocja projektu zgodnie z zaleceniami Kierownika projektu ze strony UWr, w szczególności 

prawidłowe ologowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych wykorzystywanych  

w trakcie szkolenia. 

9. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za uczestników/czki w czasie trwania 

zajęć. 

10. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o trudnościach i problemach 

występujących podczas realizacji przedmiotu umowy oraz o zagrożeniach związanych z 

ewentualną niską frekwencją na zajęciach. 

11. Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie przestrzegał 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§5 

Termin i miejsce realizacji umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

2. Harmonogram zajęć zostanie ustalony w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 

3. Miejsce przeprowadzenia każdego szkolenia zostanie podane Wykonawcy w formie 

elektronicznej (e-mail) lub przekazane osobiście najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 

właściwego szkolenia. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany formy realizacji szkolenia ze stacjonarnej na 

zdalną, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemii, siły 

wyższej, bądź innych okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można 

było przewidzieć, tj. obiektywnym brakiem możliwości realizacji szkoleń w trybie stacjonarnym. 

O zmianie, o której mowa wyżej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

5. Terminy zajęć określone w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 2 mogą ulec zmianie, po 

akceptacji dwóch stron umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji 

gdy będzie to podyktowane prawidłową i/lub terminową realizacją projektu bądź na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie 

można było przewidzieć).  

 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie zamówienia określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie 

Wykonawcy w maksymalnej wysokości …………………………………… złotych brutto 

(słownie:………………………..), w tym wynagrodzenie netto ….. (słownie: ……) i podatek VAT 

……(słownie:……),  które stanowi iloczyn stawki za jedną godzinę szkolenia wskazanej w ofercie 

i liczby przewidzianych do realizacji godzin szkolenia. 

2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie zatwierdzony przez Kierownika Projektu  

ze strony UWr rejestr przeprowadzonych godzin szkolenia, zgodnie z harmonogramem. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie będące iloczynem stawki 

za godzinę oraz liczby zrealizowanych godzin szkolenia. 

4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 2 

pkt. 1 nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 21 dni 

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem z konta projektu Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………………………… .  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment), przewidzianego               

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany            

w Umowie:   

a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w pkt. 6 powyżej, jak również 
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b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie   

o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych                 

w pkt. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia     

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji, jak również nie 

podlega zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania. 

  

§7 

Zmiana Wynagrodzenia 

Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym 

stawka netto wykonania usługi pozostaje bez zmian. 

§8 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. Za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę          

z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, do daty jego wykonania, a jeżeli opóźnienie 

Wykonawcy spowoduje odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązanie,   

w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto, określonego w  § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 6 ust. 1. 

5. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym 

zakresie przesłanki ich naliczania. 
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6. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody 

rzeczywistej przekracza wysokość zastrzeżonej kary. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§9 

Ochrona danych osobowych 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez strony 

przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami 

RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą stronę i dane osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie niezbędnym 

do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 

RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej strony.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu (jako 

administratorowi danych) w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W 

szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

procesów i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której 

naruszenie dotyczyło.  

6. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

7. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych pracowników Zamawiającego na zasadach określonych 

w umowie o powierzeniu danych osobowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

 

 

https://uni.wroc.pl/u/rodo14/
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§10            

                           Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody na osobie i 

mieniu poniesione przez Zamawiającego, wyrządzone podczas i w  związku z wykonywaniem 

usług przez osoby realizujące przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy z przyczyn leżących po ich 

stronie, niezależnie od kary umownej. 

 §11 

    Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Stron przy wykonywaniu Umowy, upoważnionymi do bieżącego nadzoru 

nad realizacją Umowy oraz dokonywania wiążących ustaleń dotyczących jej realizacji                       

z wyłączeniem prawa do jej zmian lub modyfikacji, są: 

a) ze strony Zamawiającego –Kierownik projektu , Tel.……………………………e-mail:……………….. 

b) ze strony Wykonawcy, Tel………………………………….e-mail:…………………… 

§12 

Inne postanowienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje oraz dane   

Zamawiającego, które uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

naruszeniem powyższych obowiązków. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby trzecie, którymi 

Wykonawca posłużył się do wykonania przedmiotu umowy, chyba że szkoda została 

wyrządzona działaniem siły wyższej lub z wyłącznej winy Zamawiającego albo osoby trzeciej, 

za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądom 

Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających                          

z Umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których                            

1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.   

6. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

1.  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

           Zamawiający:            Wykonawca: 

  

 ……………………………………..                                    ………………………………………………  
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          Załącznik  Nr 1 do umowy nr ….. z dnia …… 

                   
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór 

 

Zawarta dnia………………………………………we Wrocławiu 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, 

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, regon 000001301,(VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do  

przetwarzania , na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 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 uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym 

dalej Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa tych osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się 

wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych. Za udokumentowane 

polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu 

umową ………………z dnia ……….nr………, zwaną dalej Umową Główną. 

 

§ 2 

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane 

(*należy podać rodzaj danych)……………….np. dane zwykłe oraz dane szczególnych 

kategorii…………… (*należy podać kategorie osób, których dane dotyczą) np. pracowników 

UWr, studentów, doktorantów UWr itd. W postaci………………np. imion i nazwisk, adresu 

zamieszkania, nr PESEL itd. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie………….........(należy 

podać zakres np. świadczenia usługi). 

§ 3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe w formie, w jakiej je otrzymał od 

Administratora (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) 

oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że praw Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z 

obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania 

jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w ar. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 12 h od stwierdzenia 

naruszenia. 

§ 4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

      § 5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych*/  Podmiot przetwarzający 

ma obowiązek poinformować o tym fakcie w terminie 7 dni od powierzenia przetwarzania 

danych*. (należy wybrać – wykreślić, w zależności od treści umowy głównej). 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 i 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora danych za 

nie wywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
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§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczególności administracyjnym lub sadowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez właściwy organ 

nadzoru. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Administratora danych.  

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres obowiązywania Umowy 

Głównej. 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejsza Umowę ze skutkiem natychmiastowym 

gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej 

zgody, jeżeli jest wymagana lub pisemnego polecenia Administratora danych,                  

o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

 

§ 8 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora           

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

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

poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów praw 

lub Umowy. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sadem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych. 

 

 

          ……………………………………………….                                      ……………………………………………………. 
              Administrator danych           Podmiot przetwarzający  

 

 


