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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w/we......................................w dniu............................r. pomiędzy:

1...................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawca a:

2 .

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą o następującej treści:

§1
Oświadczenia stron

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy 
przetwarzanie danych osobowych osób w związku z wykonywaniem przez 
Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy zamówienia polegającego na organizacji
szkolenia pn. „................ ” realizowanego na podstawie umowy nr ................
zawartej w dniu...................

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922, dalej zwana ustawą), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Zleceniodawca oświadcza ponadto, że zawiera niniejszą umowę w celu 
bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy oraz 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 
(Dz.U. Nr 100, poz. 1024, dalej zwane rozporządzeniem).

§ 2
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Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zleceniodawcę 

wyłącznie w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w celu 

realizacji szkolenia określonego w § 1 ust. 1
3. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL.
4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 
informatycznych.

§3
Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 

danych osobowych
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych 

przez Zleceniodawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania 
wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z 
wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

2. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które 
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę 
powierzonych danych osobowych.

3. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych 
osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną 
powyższego jest działanie bądź zaniechanie Zleceniodawcy

§4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i 
kodeksu cywilnego.

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

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