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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zwana dalei

'Umową",zawartaw

dniu

Ż0l9 r. w Warszawie, pomiędzy

Skarbem Państwa Prokuraturą okręgową Warszawa-Praga

w

Warszawie

z

siedzibą

w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 1_3/15, 03-439 Warszawa, zwanym dalej ,,Administratorem''' w
imieniu którego działa Prokurator okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie _Łukasz osiński
a

NIP:

_,

REGON:

z siedzibąw

ptzy ul.

_,

dalej''Wykonawcą''o
którą reprezentuje
w imieniu której działa:
zw any m

Zw aną dalej

zw any

pod numereffi

wpisaną do

-)

-

-,

rrPodmiotem przetw arzająCY['',

mi dalej łącznie,,Stronami''.

stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dnia
27 kvlietnia 201'6 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mając na celu wykonanie art.28 tego rozporządzenia w
zvłiązku z zawarciem w dniu
Ż019n w Warszawie Umowy nr
lI9 zwanej da|ej
jest
główną'',
przedmiotem
której
obsługa serwisowa i opieki informatycznej zakupionego
,,Umową
licencjowanego programu ENOVAzgodnie z $ L ust. 1 w/w umowy,
Strony zawierająUmowę o następującej treści:

-

$1
Definicje
1,. RoDo _ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dnia 27 kwietnia
201'6 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwiryku zptzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

2.
3.

4.

r

ozporządzenie o ochronie danych)

;

Umowa główna - umowa z dnia
grudnia Ż019 r., której przedmiotem jest obsługa
serwisowa i opieki informatycznej zakupionego licencjowanego programu ENOVA;
Dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RoDo - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (',osobie' której dane dotyczą"); możliwa do
zidentyfikowania osoba ftzyczna to osoba' którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikowaÓ, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
idenĘfikacyjny, dane o lokalizacji' identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
crynników określających flzyczną, flzjologiczną, geneĘczną, psychiczną' ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamośó osoby fizycznej;

Przebvarzanie - w rozumieniu art. 4 pkt 2 RoDo - oznacza operację lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zaltomatyzowany lub niezautomaĘlzowany, taką jak zbieranie' utrwalanie, organizowanie,
1

5.

porządkowanie' przechowywanie' adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzęz przesłanie' rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie' usuwanie lub niszczenie;
Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu Podmiot przetwarzający w związku z
realizacjąUmowy powierzył w całościlub częściowo przetwarzanie.

s2

Przedmiot umowy, zakres i cel przetwarzania danych
jest powierzenie przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemtl
Umowy
1'. Przedmiotem
w imieniu i na rzecz Administratora, przetwarzania na warunkach i w celach opisanych w
niniejszej Umowie danych osobowych, wyszczególnionych w załączniku nr l do Umowy
Powięrzenia.
2' Dane osobowe, o których mowa w ust' l, będą dotyczyły kategorii osób wyszczególnionych w
załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia.
3. Powierzone Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowę będą przetwarzane wyłącznie na
polecenie Administratora i w celu realizacji Umowy głównej.
4, Umowa zostaje zavłarta w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych
Podmiotowi przetw arzającemu ptzez Administratora.
5. Administrator i Podmiot przetwarzający zobowiązują się do przestrzegania postanowień
i wymogów Umowy, RoDo oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
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1.

2.

oświadczenia Administratora
Administrator oświadcza, Że przetwarza dane osobowe, które mają zostaó powierzone do
przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie niniejszej Umowy' zgodnie
zprzepisami prawa, aw szczególności zgodnie z RoDo.
współpracowaó
Administrator zobowiązuje się, że podczas realizacji Umowy będzie ściśle
z Po dmiotem pr zetw ar zający m.

$4

1'. Podmiot

2.
3.

4.
5.
6.
7.

obowiązki Podmiotu przetw arzającego

przetwarzający zobowiązuje się stosowaó środkitechniczne

i

organizacyjne zapewniające

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
osobowych, zgodnie zart.32 RODO.

z

przetwarzaniem danych

Podmiot przetvłarzający zobowiązuje się dołoĘÓ należytej staranności ptzy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetvłarzający zobowiązuje Się nadaó upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzaĘ powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz dopuszczać do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby
upoważnione.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnió zachowanie w tajemnicy' o której mowa
w art.28 ust 3 lit. b RoDo, pruetwarzanych danych przez upoważnione przez niego osoby,
zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetvłarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym
mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

Podmiot ptzetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na Żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się
z obowiązków określonych w art. 32 - 36

RoDo.

Podmiot ptzetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, niezwłocznie,
nie później niż w ciągu Ż4 godzin od stwierdzenia naruszenia' zgłaszaje Administratorowi.
Ż

8.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezvłłocznie
zwrociÓ Administratorowi powierzone dane osobowe i trwale usunąó je z wszystkich nośników,
zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Zobowiązanie to obejmuje również Inne

dmioty przetw ar zaj ące'
9. Zobowiązanie opisane w ust. 8 nie dotyczy danych osobowych, które są niezbędne Podmiotowi
przetwarzającemu dla celów wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
I0. Z Ętułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy Podmiotowi przetwarzającemu
nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, gdyż w całościuwzględnione zostało w
wynagrodzeniu Podmiotu przetwarzającego należnym mu na podstawie umowy zasadniczej.
po

$s

Prawo kontroli
1'. Administrator, zgodnie z art. Ż8 ust. 3 lit. h RoDo, ma prawo kontroli, czy środkizastosowane
przez Podmiot przetwarzający przy ptzetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia Umowy'
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego
i z minimum 7 - dniowym pisemnym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 30 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. Ż8 RoDo.
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1.

2.
3.
4.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Podmiot przetwaruający nie przekazuje powierzonych do przetwarzania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski obszar Gospodarczy,
dalej EoG). Jeżeli Podmiot przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazania powierzonych
do przetwarzania danych osobowych poza EOG poinformuje o tym Administratora w celu
umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji lub działań niezbędnych do zapewnienia
zgodności przet:warzania Z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Podmiot przetwarzający nie moŻę bez zgody Administratora powierąuć danych osobowych do
dalszego przetwarzania Innemu podmiotowi przetwarzającemu w celu wykonania całościlub
częściUmowy.
W prrypadku powierzenia wykonania całościlub częściUmowy Innemu podmiotowi
przetwarzającemu za zgodą Administratora, Inny podmiot przetwarzający winien spełniaó te same
gwarancje i obowiązki, jakie zostaĘ nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
W sytuacji opisanej w ust. 3 Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na Innym podmiocie przetwaruającym
obowiązków ochrony danych.
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odpowiedzialność Podmiotu przetw arzającego
1'. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialnośó, tak wobec osób trzecich, jak i wobec
Administratorą za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych niezgodnym z RoDo, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z Ż0l8 r' poz. 1000 z późn. zm.), przepisami prawa powszechnie obowiązującego

Ą

J

Ż.

3.

dotyczącymi ochrony danych osobowych otaz za ptzetwaruanie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych niezgodnie z Umową.
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie ztteściąUmowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetw atzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, doĘczącym przetwarzania
powierzonych danych osobowych i wydanych w związku z tym decyzjach administracyjnych lub
otzeczęniach. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora.
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1.
2'
3.

obowiąąrwanie Umowy
Umowa zostaje zawartanaczas obowiąrywania Umowy głównej.
Administrator może wypowiedzieó niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku naruszenia przez

P odmiot przetwar zaj ący postanowień

Rozwiązanie niniejszej Umowy

ze

Umowy.

skutkięm natychmiastowym

jest

równoznaczne

z rozwiązaniem Umowy głównej.

se

3.

Postanowienia końcowe
powinny byó dokonane w formie pisemnej pod rygorem
Umowy
i
uzupełnienia
zmiany
Wszelkie
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy RoDo oraz Kodeksu
cywilnego.
Sądem właściwymd|a rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwydla

4.

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

1'
2.

Administrator

clr

Inspektor
Magdalena

Podmiot przetw arzający

a -

\l

lcltc\\ I'lr
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Załącznik nr

1 do

Umowy o powierzeniu przetwarzania

danychosobowych

nr

ZaVłęs danych osobowych powierzonych do przetwarzaniaotazkategorie
I.

1.

2.

J.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
1.4.

15.
1.6.

L7.

t8.
19.

ll9zdnia

2019n

osób, których dane dotyczą

Zakres danych osobowych:

Imię/ imiona i nazwisko

PESEL
NIP

Obywatelstwo
Data i mieisce urodzenia
Adres zameldowania I zamieszkania

Adres do korespondencji

Imiona rodziców
Nazwisko panieńskie matki
Imiona dzieci
Historia zatrudnienia
Dane teleinfo r maty czne
Rachunki bankowe
Wykształcenie
Informacj e o niepełnosprawności
Zwolnienie lekarskie
Urlopy
Świadczenie socjalne
Dowód osobisty, seria i numer

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategorie osób:

byli pracownicy
obecni pracownicy
osoby fizyczne - biegli
tłumacze
osoby ftzyczne prowadzące działalnośćgospodarczą
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych
rodziny pracowników
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