Załącznik nr 5

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ____________ pomiędzy:

Gminą Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, posiadającą numer REGON: 092351268
zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Chojnice – dr inż. Zbigniewa Szczepańskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice – Aleksandry Wojcieszyńskiej

oraz

..............................................................................................................................................................................
z siedzibą w .......................................... ul. ........................................................................., posiadającym
numer identyfikacji podatkowej NIP: ............................................., numer REGON: ..........................................,
zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowana przez:
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W związku z zawarciem umowy nr …………… z dnia ………………. pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami :
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., zwana dalej ,,Ustawą”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.
4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym
w niniejszej umowie.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące dane osobowe:
1) imiona oraz nazwiska właścicieli nieruchomości;
2) adresy nieruchomości, które w wielu przypadkach są również adresami zamieszkania;
3) nr działek i obręb ewidencyjny
4) numery telefonów do właścicieli nieruchomości.
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji „usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja
2018” w sposób zgodny z treścią umowy i jedynie przez czas jej trwania.
§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa
w szczególności w art. 36 – 39 a Ustawy.
2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem 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 informacyjne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
4. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie
z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupoważnionym.
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§5
Czas obowiązywania umowy
1. Umowa powierzenia została zawarta na czas trwania umowy, o której mowa w § 1.

§6
Zasady zachowania poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 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. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§7
Postanowienia Końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_______________________
Zamawiający

______________________
Wykonawca
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