Projekt UMOWY
powierzenia przetwarzania danych osobowych
W dniu ………………..2019 r. pomiędzy:
Starostwem Powiatowym w Rzeszowie,
reprezentowanym przez:

ul.

Grunwaldzka

15,

35-959

Rzeszów,

Starostę Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego,
zwanego dalej Powierzającym,
a
………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….
zwanego dalej Przetwarzającym,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
W związku z zawarciem w dniu ………………………. r. umowy dotyczącej:
1) usuwania pojazdów z dróg Powiatu Rzeszowskiego i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym,
w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 - t.j. ze zm.),
2) prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów
- z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, nazywaną dalej „Umową
główną”, Strony oświadczają co następuje:
1.

Powierzający powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które
zgromadzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi
umożliwiającymi spełnienie wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) i ochronę praw osób, których
dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych powierzonych niniejszą umową.

3.

Przetwarzający oświadcza również, że jego pracownikom lub innym osobom mającym
dostęp do powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich
przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
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§2
Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych
1.

2.

Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych osób, które
w związku z realizacją Umowy głównej pozyska od:
- podmiotów uprawnionych do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdów z drogi,
- właścicieli bądź innych uprawnionych do dysponowania usuniętym pojazdem osób.
Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych
wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy głównej i wyłącznie w zakresie, jaki
jest niezbędny do jej realizacji, bez możliwości przetwarzania ich poza terenem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§3
Rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą

1.

2.

W związku z realizacją Umowy głównej Przetwarzający uzyskuje dostęp do następujących
danych osobowych przetwarzanych przez Powierzającego:
Rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania bądź
korespondencyjny, datę urodzenia i numer PESEL bądź inny nadany numer identyfikujący
osobę fizyczną.
Kategorie osób, których dane dotyczą: właściciele bądź inne osoby uprawnione do
dysponowania pojazdami, które zostały usunięte z drogi na podstawie dyspozycji
wydawanych przez podmioty uprawnione.
§4
Zasady przetwarzania danych osobowych

1.

2.

3.
4.

5.

Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać uzyskane w ramach realizacji umowy dane
z najwyższą starannością zawodową, tak aby w pełni zabezpieczyć interesy Powierzającego
w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Przetwarzający zastosował środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed
dostępem osób nieupoważnionych, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, kradzieżą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Powierzającego.
Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga
Powierzającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania
jej praw.
Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
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6.

7.

8.

9.

10.

Przetwarzający, w wypadku stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, powiadamia o tym Powierzającego niezwłocznie, jednak
nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia takiego naruszenia. Powiadomienie
przekazuje:
1) na adres starostwo@powiat.rzeszow.pl oraz rodo@powiat.rzeszow.pl,
lub
2) telefonicznie na nr 17 8671451 lub 17 8671456,
3) wraz z opisem charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym
w miarę możliwości wskazywaniem kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane
dotyczą, oraz kategorii i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych, których
dotyczy naruszenie oraz wskazaniem możliwych konsekwencji naruszenia ochrony
danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego o:
1) wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez
inny organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku
z powierzeniem Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, a także
o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec
Przetwarzającego w związku z powyższym,
2) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub
przygotowawczych związanych z powierzeniem Przetwarzającemu przetwarzania
danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach
wydanych wobec Przetwarzającego w związku z powyższym,
Po rozwiązaniu niniejszej umowy Przetwarzający jest zobowiązany do zwrotu
powierzonych danych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wypowiedzenia,
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej oraz późniejszego usunięcia trwale
wszystkich przetwarzanych danych osobowych, o ile nie zachodzi konieczność dalszego
przechowywania danych wynikająca z odrębnych przepisów;
Przetwarzający jest zobowiązany udostępnić Powierzającemu lub audytorowi
upoważnionemu przez niego wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwić przeprowadzenie audytów w
tym inspekcji.
Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
pisemnej zgody Powierzającego.
§5
Odpowiedzialność Stron

1.
2.
3.

Powierzający ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie
przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO.
Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych
danych niezgodnie z umową.
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił
obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym instrukcjom.
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§6
Zasady zachowania poufności
1.

2.

Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”),
a dotyczących realizacji Umowy głównej oraz niniejszej Umowy.
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 głównej oraz
niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa, Umowy głównej lub Umowy.
§7
Rozwiązanie umowy

1.
2.

3.

Rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem przedmiotowej Umowy.
W przypadku ujawnienia się okoliczności stanowiących o naruszeniu przez Stronę
postanowień Umowy lub przepisów prawa, Strona ta zobowiązana jest do usunięcia
naruszenia w terminie uzgodnionym z drugą Stroną.
W przypadku, gdy Strona nie usunie stwierdzonego naruszenia w terminie, o którym mowa
w ust. 2, druga Strona jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy RODO
i ustawy o ochronie danych osobowych.
Spory powstałe na tle wykonania Umowy będą rozstrzygane przez powszechny sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas obowiązywania
Umowy głównej.

Powierzający

Przetwarzający
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