Załącznik Nr 4.1

(Załącznik do Umowy)
- WZOR
UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZADANIE 2
zawarta w dniu ........................ 2018 r.
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu, z którym zawierana jest umowa)
…………………………………….………………………………….., reprezentowanym przez :
…………………………

-

………………………………………………………….

…………………………

-

………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
a
Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku, (stanowiącą wojewódzką samorządową jednostkę
organizacyjną Samorządu Województwa Pomorskiego) z siedzibą w Słupsku przy ul. Partyzantów 31A, NIP
839-177-64-23, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………….
(Administratora Danych Osobowych lub osobę upoważnioną)
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
§ 1.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
określonym w niniejszej Umowie;
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza Wykonawcy do
przetwarzania.
§ 2.
Przedmiot, czas obowiązywania i charakter umowy
1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe zawarte w zbirach wyszczególnionych w § 3 ust.1
niniejszej Umowy;
2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez czas od ……………. do …………./nieokreślony**.
3. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów
informatycznych. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało charakter czynności polegających na
zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, …………………*
§ 3.
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Powierzone dane osobowe dotyczą: realizacji umowy nr ………….. o roboty budowlano -remontowe
związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja zabytkowej Baszty Czarownic –
obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku- ZADANIE 2”.
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2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu
wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usługi/usług
……………………………………………………………………………………………………………..
w sposób zgodny z niniejszą Umową i jedynie przez czas jej trwania.
§ 4.
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez podjecie 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 roku 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 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;
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi
państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od
odpowiedzi na żądanie;
6

Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego
pisemnych wyjaśnień;

7.

Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 6, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza protokół
w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron.
Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania
przez strony;
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8. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
9. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zleceniodawcy
dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
§ 5.
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.
2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych, zostanie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje
się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty.
§ 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.
2. Wykonawca oświadcza, że w związku z 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.

ZLECENIODAWCA

WYKONAWCA

*uzupełnić, zgodnie z postanowieniami stron
** niepotrzebne skreślić
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, z siedzibą
ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 59 842 56 74;



inspektorem ochrony danych osobowych w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku jest Pan
Zbigniew Braczkowski z Kancelarii Prawno - Podatkowej Piątak i Wspólnicy, dane kontaktowe
e-mail: zbraczkowski@kancelariapiatak.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu
archiwizacji;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zapis w SIWZ

Zapis do Formularza Ofertowego – (oświadczenia)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art.13 ust. 1 i 2
rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powołanej w rozdziale… Zaproszenia do
składania ofert.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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