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Umowa	
powierzenia	przetwarzania	danych	osobowych	

zawarta	dnia				-	01-2022	r.	pomiędzy:	
Miejskim	Ośrodkiem	Pomocy	Społecznej	w	Człuchowie,	ul.	Szkolna	3	zwany	w	dalszej	części	
umowy	„Administratorem	danych”	lub	„Powierzającym”		
reprezentowanym	przez:	Ewę	Osinską	-	Dyrektora		
oraz.................................................................................................................................................................................	

reprezentowanym	przez	Pana/Panią:.........................................................................................................	

zwany	w	dalszej	części	umowy	„Podmiotem	przetwarzającym”.	

Powierzający i Podmiot Przetwarzający  występują wspólnie w dalszej części umowy jako „Strony”. 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają: 

§	2	
Powierzenie	przetwarzania	danych	osobowych	

1. Powierzający,	 działając	 zgodnie	 z	 art.	 28	 ust.	 3	 Rozporządzenia	 UE,	 powierza	 Podmiotowi	
przetwarzającemu	przetwarzanie	danych	osobowych	będących	w	zasobach	Powierzającego.	

2. Podmiot	 przetwarzający	 zobowiązuje	 się	 przetwarzać	 powierzone	 mu	 dane	 osobowe	
zgodnie	z	niniejszą	umową,	Rozporządzeniem	oraz	z	innymi	przepisami	prawa	powszechnie	
obowiązującego,	które	chronią	prawa	osób,	których	dane	dotyczą.	

3. Podmiot	 przetwarzający	 oświadcza,	 iż	 stosuje	 środki	 bezpieczeństwa	 spełniające	 wymogi	
Rozporządzenia.		

1) Rozporządzenie UE 

2) Regulacje dot. Ochrony 
Danych

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) (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016). 

Rozporządzenie UE oraz wszelkie przepisy i regulacje w 
przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, w 
tym także mające zastosowanie wytyczne oraz kodeksy 
postępowania wydane przez Komisarza ds. Informacji lub wszelkie 
dokumenty o znaczeniu równorzędnym w danej jurysdykcji.  
Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek 
jego okresowe zmiany.   

3) Administrator Danych 
Osobowych

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i 
sposoby przetwarzania danych osobowych.

4) Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych 
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw 
ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony 
funkcjonalnie lub geograficznie.

5) Przetwarzanie danych 
osobowych

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie 
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 
zmienianie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie.

6) Podmiot przetwarzający Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który przetwarza dane w imieniu Administratora



§2	
Zakres	i	cel	przetwarzania	danych	

1. Podmiot	 przetwarzający	 będzie	 przetwarzał,	 powierzone	 na	 podstawie	 umowy	 dane		
zawarte	 w	 zbiorze	 „realizacja	 świadczeń	 niepieniężnych	 w	 postaci	 produktów	
żywnościowych	 i	 artykułów	 chemicznych	 przyznawanych	 przez	MOPS	w	 Człuchowie	
decyzją	 administracyjną	 klientom	MOPS	 oraz	 zakupu	 produktów	 żywnościowych	 na	
potrzeby	ogólnej	działalności	MOPS	w	Człuchowie.,”.	

2. Podmiot	przetwarzający	może	przetwarzać	następujące	dane	osobowe:	
1)		Dane	osobowe	klientów	MOPS	oraz	osób	upoważnionych	do	realizacji	zlecenia	

-	imię	i	nazwisko,	
-	adres	zamieszkania,	

					2)	Dane	dotyczące	wysokości	przyznanej	pomocy		

Powierzone	przez	Administratora	danych	dane	osobowe	będą	przetwarzane	przez	Podmiot	
przetwarzający	wyłącznie	w	celu		realizacji	umowy	z	dnia				-	01-2022r.	

§3	
Obowiązki	podmiotu	przetwarzającego		

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	
związanym	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 32	
Rozporządzenia.	

2. Podmiot	przetwarzający	zobowiązuje	się	dołożyć	należytej	staranności	przy	przetwarzaniu	
powierzonych	danych	osobowych.	

3. Podmiot	przetwarzający	zobowiązuje	się	do	nadania	upoważnień	do	przetwarzania	danych	
osobowych	wszystkim	osobom,	które	będą	przetwarzały	powierzone	dane	w	celu	realizacji	
niniejszej	umowy.			

4. 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	 niniejszej	 umowy,	
zarówno	w	trakcie	zatrudnienia	ich	w	Podmiocie	przetwarzającym,	jak	i	po	jego	ustaniu.	

5. Podmiot	przetwarzający	po	zakończeniu	świadczenia	usług	związanych		
z	przetwarzaniem	zwraca	Administratorowi	wszelkie	dane	osobowe	oraz	usuwa	wszelkie	ich	
istniejące	 kopie,	 chyba	 że	 prawo	 Unii	 lub	 prawo	 państwa	 członkowskiego	 nakazują	
przechowywanie	danych	osobowych.	

6. W	 miarę	 możliwości	 Podmiot	 przetwarzający	 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	Rozporządzenia.		

7. Podmiot	 przetwarzający	 po	 stwierdzeniu	 naruszenia	 ochrony	 danych	 osobowych	 bez	
zbędnej	zwłoki	zgłasza	je	administratorowi	w	ciągu	12	godzin.		

8. Podmiot	 Przetwarzający	 zobowiązuje	 się,	 iż	 przy	 przetwarzaniu	 powierzonych	 danych	
osobowych	będzie	stosował	odpowiednio	Regulacje	dot.	Ochrony	Danych.		

9. W	 przypadku	 wystąpienia	 okoliczności	 mogących	 skutkować	 odpowiedzialnością	
Powierzającego	 za	 nieprzestrzeganie	 przepisów	 Rozporządzenia	 UE	 lub	 Regulacji	 dot.	
Ochrony	 Danych	 w	 zakresie	 przetwarzania	 powierzonych	 na	 podstawie	 niniejszej	 umowy	
danych	osobowych	Podmiot	Przetwarzający	zobowiązuje	się	podjąć	niezwłocznie	działania	
w	 celu	 usunięcia	 tych	 okoliczności	 oraz	 zobowiązany	 jest	 natychmiast	 zawiadomić	
Powierzającego.	



§4 

Zabezpieczenie przetwarzanych danych  

1. Podmiot Przetwarzający zapewnia ochronę Danych Osobowych i podejmuje środki ochrony 
danych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia UE, zgodnie z dalszymi postanowieniami 
Umowy, a także udziela niezbędnego wsparcia Administratorowi w wywiązywaniu się z 
obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia UE. Podmiot Przetwarzający 
zobowiązuje się w szczególności wdrożyć odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki 
bezpieczeństwa mające na celu: 

A) zapobieganie: 
1) nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych; oraz 

2) przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych  

B) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do: 

1) szkody jaka może powstać na skutek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia; oraz  

2) charakteru danych osobowych podlegających ochronie. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się podjąć techniczne i organizacyjne środki 
zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe, a w szczególności zobowiązuje się 
do: 

1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych osobowych,  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

2) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób 
posiadających wydane przez niego upoważnienie, które uprzednio podpisały zobowiązanie 
do zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych, 

3) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych,  

4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 
osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania 
tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, 
między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia 
poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych 
danych, 

5) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych 
osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych 
danych.	

§5	
Prawo	kontroli	

1. Podmiot	 Przetwarzający	 	 umożliwi	 Powierzającemu	 dokonanie	 kontroli	 w	 miejscach,	 w	
których	są	przetwarzane	powierzone	dane	osobowe,	w	terminie	ustalonym	przez	Strony,	nie	
późniejszym	 jednak	 niż	 3	 dni	 kalendarzowych	 od	 dnia	 powiadomienia	 o	 zamiarze	
przeprowadzenia	 kontroli	 w	 celu	 sprawdzenia	 prawidłowości	 przetwarzania	 oraz	
zabezpieczenia	 danych	 osobowych	 z	 zastrzeżeniem,	 że	 przy	 realizacji	 wyżej	 wskazanych	
czynności	kontrolnych	Powierzającego	mają	zastosowanie	przepisy	szczegółowe	wynikające	
z	wcześniej	powołanej	ustawy	o	ochronie	informacji	niejawnych.	

2. Administrator	 danych	 realizować	 będzie	 prawo	 kontroli	 w	 godzinach	 pracy	 Podmiotu	
przetwarzającego	i	z	minimum	jednodniowym	jego	uprzedzeniem.		

3. Kontrolerzy	 Powierzającego	 lub	 podmiotu	 upoważnionego	 przez	 Powierzającego,	 mają	
w	szczególności	prawo:	

1) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu 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, 
Rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 



2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie 
pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych. 

4. Podmiot	 przetwarzający	 zobowiązuje	 się	 do	 usunięcia	 uchybień	 stwierdzonych	 podczas	
kontroli	w	terminie	wskazanym	przez	Administratora	danych	nie	dłuższym	niż	7	dni.		

§6	
Dalsze	powierzenie	danych	do	przetwarzania	

1. Podmiot	przetwarzający	może	powierzyć	dane	osobowe	objęte	niniejszą	umową	do	dalszego	
przetwarzania	podwykonawcom	jedynie	w	celu	wykonania	umowy	po	uzyskaniu	uprzedniej	
pisemnej	zgody	Administratora	danych.			

2. Przekazanie	powierzonych	danych	do	państwa	trzeciego	może	nastąpić	jedynie	na	pisemne	
polecenie	 Administratora	 danych	 chyba,	 że	 obowiązek	 taki	 nakłada	 na	 Podmiot	
przetwarzający	prawo	Unii	 lub	prawo	państwa	 członkowskiego,	 któremu	podlega	Podmiot	
przetwarzający.	 W	 takim	 przypadku	 przed	 rozpoczęciem	 przetwarzania	 Podmiot	
przetwarzający	informuje	Administratora	danych	o	tym	obowiązku	prawnym,	o	ile	prawo	to	
nie	zabrania	udzielania	takiej	informacji	z	uwagi	na	ważny	interes	publiczny.	

3. Podwykonawca,	 o	 którym	mowa	w	 §5	 ust.	 1	Umowy	winien	 spełniać	 te	 same	 gwarancje	 i	
obowiązki	jakie	zostały	nałożone	na	Podmiot	przetwarzający	w	niniejszej	Umowie.		

4. Podmiot	 przetwarzający	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 wobec	 Administratora	 za	 nie	
wywiązanie	się	ze	spoczywających	na	podwykonawcy	obowiązków	ochrony	danych.		

§ 7 

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych oraz Procedury raportowania 

1. Podmiot Przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Administratora o jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia lub stwierdzonym naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż w terminie 12 godzin od 
momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego 
wystąpienia na adres e-mail: info@sdacademy.pl. 

2. W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się, aby 
Podmiot Przetwarzający przedstawił Administratorowi następujące informacje: 

▪ data i godzina zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy, 

▪ opis zdarzenia, 

▪ miejsce wystąpienia zdarzenia, 

▪ liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie), 

▪ akcje podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu 
przekazano informacje i jakie). 

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez 
Administratora lub Organ Ochrony Danych w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w 
przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. 

§ 8 

Prawa podmiotów, których dane dotyczą 

1. Na podstawie Regulacji dot. Ochrony Danych, podmioty, których dane dotyczą posiadają 
uprawnienia w związku z ich danymi osobowymi, tj.: 

a) prawo do bycia informowanym 



b) prawo dostępu do danych 

c) prawo do poprawiania danych 

d) prawo do usuwania danych 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

f) prawo do przenoszenia danych 

g) prawo do wniesienia sprzeciwu 

h) prawa związane z zautomatyzowanym procesem decyzyjnym oraz profilowaniem 

2. W celu ułatwienia korzystania z powyższych praw, Podmiot Przetwarzający potwierdza, iż dane 
osobowe przetwarzane zgodnie z Umową będą przechowywane lub nagrywane w sposób 
ustrukturyzowany, powszechnie używany, chyba, że zastosowanie znajdzie uprawnienie do 
przeniesienia danych.  

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora, jednak nie 
później niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez Podmiot Przetwarzający wezwania od 
podmiotu zamierzającego skorzystać z któregokolwiek ze swoich uprawnień na podstawie 
Regulacji dot. Ochrony Danych, w tym praw wskazanych w ust. 1 powyżej. Podmiot 
Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora, jednak nie później 
niż w terminie 48 godzin, o otrzymaniu zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia ze strony 
podmiotu, którego dane dotyczą w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
Umową. Podmiot Przetwarzający będzie ściśle współpracował i wspierał Administratora w 
związku ze zgłoszonym roszczeniem lub żądaniem ze strony podmiotu, którego dane dotyczą 
w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową.  

4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie udokumentowanych 
wytycznych Administratora w związku z jakimikolwiek podjętymi działaniami mającymi na celu 
ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń, a także podejmować działania w związku z 
żądaniami wystosowanymi przez podmioty na podstawie niniejszego paragrafu.  

5. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wezwań lub roszczeń 
skierowanych przez podmioty zamierzające skorzystać z przysługujących ich uprawnień na 
podstawie Regulacji dot. Ochrony Danych, w tym żądań w zakresie przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z Umową. Rejestr, o którym mowa w niniejszym ustępie, winien zawierać 
kopię wezwań o udzielenie informacji lub roszczeń, szczegóły udostępnionych oraz 
rozpowszechnianych danych, a także - w przypadku zastosowania - notatki ze spotkania, 
informacje o podjętych przez Podmiot Przetwarzający działaniach w odpowiedzi na zgłaszane 
roszczenia, korespondencję oraz informacje o rozmowach telefonicznych dotyczących 
zgłaszanych roszczeń lub żądań.  

§ 9 

Warunki odstąpienia od Umowy powierzenia 

1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu 
wypowiedzenia w przypadku: 

a) naruszenia zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, o których 
mowa w § 2, w szczególności poprzez nie zastosowanie środków zabezpieczenia 
przyjętych do przetwarzania danych osobowych. 

b) rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowienia niniejszej Umowy 
powierzenia. 

c) wyrządzenia przez Podmiot przetwarzający przy realizacji Umowy powierzenia szkody 
Powierzającemu lub klientowi Powierzającego, 

d) uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych, 

e) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Podmiot przetwarzający w związku 
z naruszeniem ochrony danych osobowych, 

f) gdy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych, 
prawomocną decyzja stwierdzi ze Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot 
przetwarzający  nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych. 

2. W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, skutkującego 
wysokim prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. 
Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 



3.  Rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy. 

§ 10 

Odpowiedzialność 

1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody powstałe wobec Powierzającego lub osób 
trzecich w wyniku niezgodnego z Rozporządzeniem lub umową przetwarzania powierzonych 
danych osobowych. 

2. W przypadku szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem działania Podmiotu 
przetwarzającego, Podmiot Przetwarzający  ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie 
szkody poniesione przez Powierzającego. 

3. Strony postanawiają, że Powierzający nie jest odpowiedzialny wobec osób, których dane 
zostały powierzone za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku przetwarzania przez Podmiot 
Przetwarzający powierzonych danych niezgodnie z niniejsza umową. W przypadku wystąpienia 
przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z roszczeniami do 
Powierzającego, Powierzający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Podmiot Przetwarzający. 
W sytuacji określonej w niniejszym ustępie Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zwolnić 
Powierzającego w całości od tej odpowiedzialności oraz jedocześnie zobowiązuje się zwrócić 
Powierzającemu wszystkie koszty powstałe w wyniku lub na skutek wystąpienia wobec niego z 
roszczeniem odszkodowawczym. 

4. Podmiot Przetwarzający  ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych 
osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie lub 
zaniechanie działań. 

5. W przypadku nałożenia na Powierzającego przez uprawniony do nakładania kar podmiot kary 
za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, 
Podmiot Przetwarzający zwróci Powierzającemu kwotę stanowiącą 100% kary nałożonej na 
Powierzającego. 

§ 11 

Przepisy końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy lub jego część jest lub stanie się nieważne, 
niezgodne z prawem lub niewykonalne, winno ono zostać zmodyfikowane w najmniejszym 
możliwym zakresie w celu przywrócenia jego ważności, zgodności z prawem i wykonalności. 
Jeżeli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część winno 
zostać uznane za usunięte. Wszelkie modyfikacje lub usunięcia postanowień lub ich części 
zgodnie z niniejszym ustępem nie wypłyną na ważność i wykonalność pozostałych postanowień 
Umowy. 

3. W przypadku, gdy mające zastosowanie Regulacje dotyczące Ochrony Danych oraz regulacje do 
nich uzupełniające ulegną zmianie, powodując iż Umowa przestanie być adekwatna w stosunku 
do celu, dla którego została zawarta, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy. W 
takiej sytuacji, Podmiot Przetwarzający wyraża zgodę na wdrożenie wszelkich zmian do 
podejmowanych przez niego czynności z zakresu przetwarzania danych celem zachowania 
zgodności działań w związku ze zmienionymi warunkami Umowy. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. 

5. Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na prawach 
oryginału. 

												…………………………………																																																																						…………………………………	

Administrator	danych		 	 	 	 	 Podmiot	przetwarzający	



Klauzula informacyjna 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 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”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z 
siedzibą w Człuchowie(77-300), ul. Szkolna 3. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować pod adresem email: iod@mopsczluchow.org.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania i wykonania umowy 
polegającego na utrzymywaniu kontaktów służbowych i realizacji umowy w związku z jej 
zawarciem i wykonywaniem. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą 
uczestniczyły w realizacji umowy. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione 
następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: 

a) Upoważnionym Pracownikom i Współpracownikom; 

b) Organom Państwowym uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa; 

c) Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera 
się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 
RODO. 

d) naszym dostawcom usług, w tym usług prawnych oraz IT, 

5. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której jest Pan/Pani stroną; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu realizacji obowiązków 
prawnych, np. co do przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem umowy; do 
celów rachunkowych; 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na uzasadniony interes Administratora co oznacza, w 
tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne w związku z zawarciem i 
wykonaniem umowy jak też np. w celu zabezpieczenia danych na potrzeby 
dochodzenia przyszłych roszczeń. 

6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy w celu 
utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, a po jego upływie 
przez okres 6 lat od daty jej wygaśnięcia lub rozwiązania w celu umożliwienia 
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku 
prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, 
okres archiwizacji); okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania 
tych danych przez okres dłuższy. 

8. Ma Pani / Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie, 
gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO) lub ograniczenia 
przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO); 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych; 

c) przenoszenia swoich danych osobowych; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Źródłem pochodzenia danych jest zawarta z Panią/Panem Umowa. 

mailto:iod@mopsczluchow.org.pl


10. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 


