Załącznik nr 1

do umowy 7/I/2020

Umowa Nr 7/I/2020
powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu 03.01.2020 r. w Guzówce-Kolonii pomiędzy:
„QS ZURICH” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Słupskiej nr 6A, 02-495 Warszawa, NIP: 9522013325,
REGON: 140851904; reprezentowaną przez:
Karolinę Turkiewicz – Członka Zarządu/ Koordynatora Projektu
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zleceniodawcą”
a
F.H.U. MOTOCENTRUM Tomasz Pecka z siedzibą przy ul. Szczebrzeskiej nr 8A, 23-450 Goraj,
NIP: 9181890998, REGON: 060190583, reprezentowanym przez:
Tomasza Pecka,
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
Niniejsza umowa dotyczy przetwarzania danych osobowych projektu „Wzrost kompetencji
zawodowych w woj. lubelskim” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwana dalej ,,Ustawą”
dane osobowe do przetwarzania danych projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do
potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny kierowanych na
staże u Wykonawców.
2. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych/uczestnikach staży
realizowanych w ramach projektu.
3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym w §2.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie mu danych osobowych,
o których mowa w ust.1.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
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1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące dane
osobowe:
1) imiona, nazwisko;
2)numer ewidencyjny PESEL
3) adres zamieszkania lub zameldowania;
4) numer telefonu
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu wykonania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo
opisanych w umowie, o której mowa § 1 ust. 1 i w sposób zgodny z niniejszą Umową.
§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 Zleceniodawcy.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
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
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 03.01.2020 do dnia 31.01.2020 zawarta na czas określony
(tj. na czas trwania stażu).
§6
Zasady zachowania poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy 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
Zleceniodawcy w 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
Warunki wypowiedzenia Umowy
1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia, gdy Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zleceniodawcy,
3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem
umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

§8
Rozwiązanie Umowy
Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §1 ust.1 i niniejszej umowy
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić
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lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym
skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji
i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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