
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Lublinie w dniu dd.mm.rrrr roku pomiędzy
Gminą Lublin

reprezentowaną przez:
imię_i_nazwisko stanowisko
imię_i_nazwisko stanowisko

zwaną dalej Zleceniodawcą
a

Firmą nazwa_firmy

z siedzibą w nazwa_miejscowości ul. adres_firmy
NIP NIP
REGON REGON
imię_i_nazwisko stanowisko
imię_i_nazwisko stanowisko

zwaną dalej Zleceniobiorcą.

§ nn
1. Zleceniodawca  oświadcza,  że  powierza  Zleceniobiorcy  a  Zleceniobiorca 

oświadcza,  że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zbiorze danych osobowych o nazwie nazwa_zbioru .

2. Powierzenie  przetwarzania  danych  osobowych  obowiązuje  w  czasie  trwania 
umowy.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
w umowie.

4. Zakres  przetwarzania  obejmuje  wszystkie  kategorie  danych  osobowych 
zawartych w zbiorach wymienionych w ust. 1.

§ nn

1. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami, 
zabezpieczającymi  zbiór  danych,  o  których  mowa  w  art.  36  -39  ustawy 
o ochronie danych osobowych oraz spełnia  wymagania określone w art.  39a 
ustawy o  ochronie danych osobowych wobec podmiotu,  któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych  osobowych  Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926  ze  zm.  oraz 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
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2004r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz 
warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać 
urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych 
osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

2. Zleceniobiorca  po  zakończeniu  umowy  zobowiązuje  się  przekazać 
Zleceniodawcy  wszystkie  przetwarzane  dane  osobowe  oraz  trwale  usunąć 
je ze swojego  systemu  informatycznego  lub  innych  nośników  oraz  pozbawić 
swoich pracowników dostępu do nich.

3. Zleceniobiorca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim, 
które  powstały  w  związku  z  nienależytym  przetwarzaniem  powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych.

§ nn

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  znajdują  zastosowanie 
przepisy  powołanej  wyżej:  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  oraz 
rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie 
dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków technicznych
i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

Załącznik nr 8 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr
20/12/2013 

Numer dokumentu Mdok: 373741/12/2012 Strona 2 z 2


