ZAŁĄCZNIK nr 10

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dnia ….................. roku w …..............., pomiędzy:
Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Łodzi „Radio Łódź” S.A. z siedzibą: 90-146 Łódź,
ul. Narutowicza 130, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144209,
NIP: 725-00-32-743, REGON: 470791055, kapitał zakładowy: 942.300,00 PLN, opłacony w
całości, reprezentowanym przez:
……………………………………………….– ……………………..…….,
……………………………………………….. - …………………………. .
dalej zwanym ,,Administratorem''
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………,
dalej zwana „Podmiotem przetwarzającym”,
łącznie zwanymi dalej ,,Stronami'', a z osoba ,,Stroną'',
zawarta została Umowa o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Działając w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 roku (dalej: Rozporządzenie), Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dokonywania przetwarzania danych osobowych
w imieniu Administratora wyłącznie w celu i w sposób określony w Umowie
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
obowiązujące wymogi prawne, w tym w szczególności wymogi Rozporządzenia.
§2
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Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane
pracowników i współpracownik, klientów oraz gości Administratora:
a)

nazwisko i imię;

b)

numeru telefonu;

c)

obraz z monitoringu.

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia …................. (dalej: Umowa
podstawowa), której przedmiotem są usługi ochroniarskie - ochrona osób i mienia Spółki
Radio Łódź S.A. oraz konwojowanie środków pieniężnych.
§3
Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32
Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych dokumentacji ochrony danych, w tym wszelkich
polityk, rejestrów, wykazów i analiz.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych, wymaganej przy tego rodzaju czynnościach.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
Umowy, w sposób czyniący zadość obowiązującym przepisom.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem
zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że obowiązujące regulacje prawne nakazują przechowywanie tych danych
osobowych.
§4
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Prawo kontroli
1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
2. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi, na jego żądanie, wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz
czynności wynikających z treści Umowy.
§5
Dalsze powierzenie
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania wszystkich lub wybranych czynności
przetwarzania objętych zakresem Umowy, bez konieczności uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Administratora.
2. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i
obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za
niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych,
chyba że to niewywiązanie wynika z okoliczności, za które zarówno Podmiot
przetwarzający, jak i podwykonawca nie ponoszą odpowiedzialności.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za zawinione udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
§7
Czas obowiązywania Umowy
1. Umowa obowiązuje przez czas trwania Umowy podstawowej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3
Umowy.
2. W przypadku zakończenia trwania Umowy podstawowej, niezależnie od przyczyny, Umowa
ulega wygaśnięciu z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy podstawowej, bez
konieczności składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń.
3. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym doszło do wypowiedzenia.
§8
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Zasady zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych w celu realizacji Umowy i od
współpracujących z nimi osób, jak również danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Strony oświadczają, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
drugiej Strony 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.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają dla swej skuteczności, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej.
2. Strony dołożą starań, aby wszelkie kwestie sporne wynikłe na gruncie Umowy rozwiązane
zostały w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku takiej możliwości, właściwym do
ich rozwiązania właściwy będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Podmiotu
przetwarzającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.

…...............................

….....................................

Administrator

Podmiot przetwarzający
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