
 

 

 
 

  

 

 

Umowa powierzenia przez Beneficjenta projektu POWER  
przetwarzania danych osobowych  

 

zawarta w Jaworznie w dniu _______________ roku  

pomiędzy: 

 

CSW TOTEM T. Mucha P. Pysz spółka jawna, z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Stalowa 17, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915403, NIP: 6272718312, 
REGON: 241858874,  

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez:  …………………  

zwanym/-ą w dalszej części niniejszej umowy „Powierzającym” 

 

a 

PEŁNA NAZWA PODMIOTU 
PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ: 

 

ADRES SIEDZIBY:  

NIP:  

reprezentowana/y przez:  

 

zwanym/-ą w dalszej części niniejszej umowy „Przetwarzającym” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

Preambuła 

Mając na względzie, iż: 

1) Strony zawarły umowę w sprawie organizacji stażu (dalej: „Umowa główna”) związaną z realizacją 
projektu nr POWR.01.02.01-24-0053/20 „Aktywizacja zawodowa z POWER’em” (dalej: „projekt”), 

2) Umowa główna przewiduje, że w związku z jej wykonywaniem, Powierzający zawrze równolegle  
z Przetwarzającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

3) Powierzający (jako beneficjent projektu) posiada umocowanie do dalszego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych ponieważ Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 
uprzednio powierzyła mu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym umową w imieniu ich 
Administratora – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także umocowała do dalszego 
powierzania przetwarzania danych osobowych, stosownie do zawartej między beneficjentem projektu a 
Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 24.02.2021 r.,  

Strony zawierają niniejszą umowę: 

 

§ 1 

Definicje 

Dla potrzeb niniejszej umowy, Strony ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć: 

1) Administrator - oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;  

2) dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 



 

 

 
 

  

 

takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby; 

3) przetwarzanie danych osobowych - oznacza to wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych 
na danych osobowych lub zestawach Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

4) Umowa - oznacza to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

5) RODO - oznacza to rozporządzenie 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. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 
19.04.2018 r.; 

6) ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

 

§ 2 

Oświadczenia i obowiązki Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w 
RODO, w związku z zawarciem Umowy głównej. 

2. Powierzający oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, tj. podmiotu 
decydującego o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Powierzający ani Przetwarzający nie 
decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

3. Powierzający oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, jak również, że 
jest uprawniony do powierzenia danych osobowych. 

4. Przetwarzający gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą. 

5. Powierzający zobowiązuje Przetwarzającego do poinformowania Powierzającego o fakcie powołania 
inspektora ochrony danych osobowych i przekazania jego danych kontaktowych (jeśli dotyczy). 

6. Powierzający zobowiązuje Przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie przy użyciu 
sprzętu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe wskazane w ankiecie wypełnianej 
przed podpisaniem Umowy lub nowsze. 

7. Powierzający zobowiązuje Przetwarzającego do przenoszenia danych osobowych wyłącznie na 
odpowiednio zabezpieczonych nośnikach. 

8. Powierzający zobowiązuje Przetwarzającego do przechowywania danych osobowych w pomieszczeniach/ 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

§ 3 

Przedmiot Umowy oraz zakres, charakter i cel przetwarzania danych osobowych 

1. Powierzający w trybie określonym w RODO powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a 
Przetwarzający zobowiązuje się do zgodnego z prawem i niniejszą Umową ich przetwarzania, w celu 
wykonania Umowy głównej w ramach realizacji projektu. 

 



 

 

 
 

  

 

2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych to1: Zbiór danych osobowych uczestników 
projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów 
informatycznych (o ile jest to niezbędne do należytego wykonania Umowy głównej). 

 

§ 4 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w §3 niniejszej 
Umowy.  

2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanym poleceniem 
Administratora lub Powierzającego, zawartym w Umowie, Umowie głównej lub w innym dokumencie 
wydanym przez Administratora lub Powierzającego. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 

4. Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające dane osobowe, w szczególności zobowiązany jest: 

1) przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w 
szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO – w tym zgodnie z ankietą wypełnioną przed 
podpisaniem Umowy; 

2) współdziałać z Administratorem, Instytucją Pośredniczącą i Powierzającym w wywiązywaniu się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; 

3) do udzielenia Powierzającemu, Instytucji Pośredniczącej lub Administratorowi, na każde ich żądanie, 
informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie, a w 
szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i 
osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących 
ochrony danych osobowych, 

4) współdziałać z Powierzającym i Instytucją Pośredniczącą w sytuacji naruszenia ochrony danych 
osobowych i niezwłocznie informować Powierzającego i Instytucję Pośredniczącą o: i. wszelkich 
przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu 
obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 
pkt. 5, ii. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed 
sądem, iii. wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa 
w § 6 ust. 6; 

5) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosić 
Powierzającemu, Instytucji Pośredniczącej i Administratorowi każde naruszenie ochrony danych 
osobowych; zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać 
informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych; jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w 
tym samym czasie, Przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki; 

6) w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie 
Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Przetwarzający na 
wniosek Instytucji Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami Administratora bez zbędnej zwłoki 

 
1 dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy 
głównej, a zarazem w granicach określonych w załączniku nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; powierzane dane osobowe należy opisać zgodnie z systematyką zawartą w ww. dokumencie 



 

 

 
 

  

 

zobowiązany jest zawiadomić osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile 
Instytucja Pośrednicząca o to wystąpi; 

7) współdziałać z Administratorem, Instytucją Pośredniczącą i Powierzającym w wywiązywaniu się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw 
określonych w rozdziale III RODO; 

8) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie 
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronię danych osobowych; 

9) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez krajowy organ nadzorczy lub 
Europejską Radę Ochrony Danych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w 
zakresie stosowania RODO; 

10) do przetwarzania danych osobowych dopuszczać jedynie osoby upoważnione, posiadające imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 

11) do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych 
przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu 
ich zabezpieczenia; 

12) zapewnić, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane 
zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich 
zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania 
danych osobowych z Przetwarzającym; 

13) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym 
mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. w terminie umożliwiającym udział Administratora 
i/lub Instytucji Pośredniczącej i/lub Powierzającego w czynnościach kontrolnych, jednak nie później niż w 
ciągu 7 dni od powzięcia takiej informacji, poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, 
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez 
Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego prowadzonych przez organ 
nadzorczy w zakresie danych osobowych. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy lub Umowy głównej Przetwarzający zobowiązany jest, zależnie od decyzji 
Powierzającego, do usunięcia lub zwrócenia Powierzającemu wszelkich danych osobowych oraz do 
usunięcia wszelkich ich istniejących kopii i potwierdzenia tego faktu odpowiednim protokołem, który 
zostanie przekazany Powierzającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy lub 
Umowy głównej, chyba że prawo Unii albo przepisy prawa krajowego lub innego państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

7. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Przetwarzający ma obowiązek 
zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem 
informować Powierzającego o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić 
Powierzającemu realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii 
Powierzającego grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych osobowych lub zwiększają ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego. 

8. Powierzający zobowiązuje Przetwarzającego do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. 

 

§ 5 

1. Powierzający upoważnia Przetwarzającego do wydawania i odwoływania imiennych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych i przechowywania ich w swojej siedzibie. Wzory upoważnienia oraz 
odwołania upoważnienia, stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej umowy.  

2. Imienne upoważnienia, o których mowa powyżej, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do 
dnia upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu. Upoważnienie wygasa z 
chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Przetwarzającego z osobą upoważnioną. Przetwarzający 
powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania 



 

 

 
 

  

 

danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej 
archiwizowania. 

3. Powierzający nie umocowuje Przetwarzającego do dalszego powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, objętych niniejszą umową.  

 

§ 6 
Prawo kontroli 

1. Przetwarzający umożliwi Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom 
przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych 
osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych  przed rozpoczęciem kontroli. 

2. W przypadku powzięcia przez Administratora, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o 
rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych lub z umowy, Przetwarzający umożliwi Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub 
audytu, w celu określonym w ust. 1. 

3. Kontrolerzy Administratora, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo: i. wstępu, w godzinach pracy Przetwarzającego, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane 
osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności 
przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową; ii. żądać złożenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, 
przedstawiciela Przetwarzającego oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego; iii. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; iv. przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 

4. Uprawnienia kontrolerów Administratora, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 4, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

5. Powierzający może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one 
przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Powierzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych 
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych 
przez Administratora, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione 
albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Stron 

Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego oraz 
Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, 
RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za 
przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z umową. 

 



 

 

 
 

  

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez Przetwarzającego nie będzie wiązać się z dodatkowymi 
kosztami dla Powierzającego, ponad koszty przewidziane w Umowie głównej. 

 

§ 9 

Zasady zachowania poufności 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora/Powierzającego i od współpracujących 
z nimi osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych 
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Powierzającego w innym 
celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

Powierzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi z rażącym naruszeniem przepisów o 
ochronie danych osobowych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania oraz wykonania wszelkich zobowiązań 
wynikających z Umowy głównej. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy głównej, pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych 
osobowych pomiędzy Powierzającym a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej 
Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy krajowe. 

4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Powierzającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

………………………………..      ……………………………… 

Powierzający       Przetwarzający 

 

Załączniki: 

1) Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych 

2) Zakres danych osobowych do przetwarzania 

3) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

4) Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 



 

 

 
 

  

 

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

ARKUSZ OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU Z POWIERZENIEM 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wyjaśnienie: 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, powierza on dane jedynie takim podmiotom 
przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

L.p. Pytania dla Oferenta / Wykonawcy / Podmiotu przetwarzającego TAK NIE UWAGI 

1 

Czy w Państwa organizacji zostały wdrożone wymagania określone w 
Rozporządzeniu 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)? 

     

2 
Czy w Państwa organizacji obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa lub inny 
dokument(-y) regulujący(-ce) zasady ochrony danych osobowych? Jeżeli 
inny to proszę wskazać jaki  w polu uwagi. 

     

3 
Czy dysponują Państwo Personelem przeszkolonym z zakresu ochrony 
danych osobowych (przynajmniej 1 osoba)? 

     

4 
Czy dysponują Państwo odpowiednio zabezpieczonym programem 
antywirusowym sprzętem komputerowym umożliwiającym bezpieczne 
przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej? 

     

5 
Czy dysponują Państwo odpowiednio wyposażonymi i zabezpieczonymi 
pomieszczeniami umożliwiającymi bezpieczne przetwarzanie danych 
osobowych? 

     

KOMENTARZ: 
Jedynie udzielenie odpowiedzi "TAK" na wszystkie pytania ankiety lub wskazanie w rubryce "Uwagi" terminu i sposobu 
wypełnienia warunków umożliwiających odpowiedź TAK umożliwi podpisanie Umowy dotyczącej powierzenia danych 

osobowych. 

 

 

 

Przetwarzający: 
 
 

 
 

………………………………… 
(data i podpis) 

 



 

 

 
 

  

 

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Zakres danych osobowych Uczestnika Projektu powierzonych do przetwarzania 
 

ATFORUM Damian Dmuchowski powierza Podmiotowi przetwarzającemu następujące kategorie danych 
osobowych: 
 
Dane uczestników projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 
a) nazwiska i imiona 
b) adres zamieszkania lub pobytu 
c) PESEL 
d) numer telefonu 
e) adres email 
f) stan zdrowia 

 
- zakres zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470) 
 

Dane uczestnika 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 PESEL 

4 Płeć 

5 Data urodzenia 

Dane kontaktowe uczestnika 

6 Kraj 

7 Województwo 

8 Powiat 

9 Gmina 

10 Miejscowość 

11 Ulica 

12 Nr budynku 

13 Nr lokalu 

14 Kod pocztowy 

15 Telefon kontaktowy 

16 Adres e-mail 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 17 Osoba z niepełnosprawnościami 

 

 
 
Przetwarzający: 
 
 
 

 
………………………………… 

(data i podpis) 

 

 



 

 

 
 

  

 

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (RODO), upoważniam 
[___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w 
zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________]. 

 

_________________________________ 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

 
Upoważnienie otrzymałem/am 

 
                                                                                                                               

                                                                                                                    
______________________________ 

                                                                                                                                            (miejscowość, data, podpis) 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w __________________________ 
opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych 
osobowych określonych w tych dokumentach. 
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 
również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________]. 

 
_______________________________ 

                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

 

 
 

  

 

Załącznik nr 4 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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),  odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ___________________________________ 

nr ____________________ do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____________  

 

                                                                                                           __________ _____________________________ 

                                                        Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień 

                                                                   
 

      ______________________________ 
                          (miejscowość, data) 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


