
Załącznik nľ 2 do oferty
Umowa Nľ ..'............ powieľzenia przetwaľzania danych osobowych

zawarta dnia .....,.....'..'.,..,,

stanowiąca uzupełnienie Umowy Nr ''...'.'... z dnia pomiędzy:

Powiatem Buskim mającym swo;ą siedzibę: ul. Mickiewicza75,2B-100 Busko-Zdrój

rep ľezentowany m przez:

1'. ! erzego Ko l a rza - P rzewo d n iczącego Zarządu

2. Stanisława Klimczaka - Wiceprzewodniczącego Zarządu

zwanym w dalszej części umowy,,Administľatoľem danych" lub,,Administratoľem"

a firmą:

z siedzibą:

NIP:

reprezentowanąprzezi

- Właściciela firmy,

ZWa nym w d al szej części um owy,, Podmiotem pľzetwa rzaiącym"

s1
Powieľzenie pľzetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do

przetwarzania w trybie art' 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

iRady [UE) 2016 /679 z 27 kwietnia 201'6 r. W sprawie ochľony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz'Urz'UE.L Nr 119, str. 1)

fzwanego w dalszej części Umowy,,Rozporządzeniem''), na zasadach, w zakresie i w celu

określonych w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe

zgodnie z niniejszą umową, RoDo oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowiązującego.

Podmiot przetwarzający oświadcza, iŻ stosuje śľodki bezpieczeństwa spełniające

wymogi Rozporządzenia'

s2
Zakres i cel przetwarzania danYch

Podmiot przetwarzający przetwaľza dane osobowe w zakresĺe czynności przetwarzania

obejmujących usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów

usuniętych w przypadkach, o któľych mowa w aľt. 103a ust' 1-2 ustawy z dnia 20

czerwca 1.997r. Prawo o ruchu drogowym [Dz. u. z20z0r. poz. 71,0 ze zm.).

Czynności wskazane w ust, 1' stanowią zadania własne Adminlstratora, a ich ľealizacja

została powierzona Poclmiotowi pľzetwarzającemu, wyłącznie w celu ľealizacji umowy Z

clnia ,''.'.''... l1l- ....'.........'.,.,' Z mocą obowiązywania od dnia ........... do dnia
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3.

..,......,wZakresiepľowadzelriaspľawzwiązanychzświadczeniemusług
usuwania, pľzemieszc zania,holowania i pľzechowywania pojazdów'

Na podstawie ninĺejszej Umowy powierza się do przetwarzania dane osobowe

obejmujące: imię i íazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego

właściciela lub upľawnionej osoby pojazdu przeznaczonego do usunięcia lub odbioru

pojazdu z parkingu stľzeżonego,
Charakter przetwarzania danych określony zostaje pozycją Przetwarzającego i

konkľetyzuje tla usuwallitt pojazdów oraz prowadzeniu parkingu clla pojazdów

usuniętych.
Celem przetwaťzania jest wywiązanie się Adnrilristľatoľa z obowĺązku, o którym lnowa

W art, 103a ust. 1-2 iust. 5f ustawy z dnia 20 czerwcaL997r. Prawo o ľuchu drogowym

(Dz. U.2.2020r. Poz. 11.0 zezm.).
s3

obowiązki podmĺotu przetw arzaiącego

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpiecz'eństwa

odpowiada jący ryzyku związanym z pÍzetwarzaniem danych osobowych, o których

mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzająCy zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy

pr zetw arzan i u powi erzo nych danych osobowych'

Podmiot przetwarza|ący zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania

danych osobowych wszystkim osobom, które będą plzetwarzały powierzone dane

w celu realizacji niniejszej umowy'
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,

(o której mowa w aľt. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych pYzez

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.
Podmiot przetwarza1ący po zakończeniu świadczenia usług związanych

Z przetwarzaniem zwľaca Administratorowi wszelkie dane osobowe oľaz usuwa

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego

nakazują przechowywanie danych osobowych'

6. W nriaľę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administľatorowi

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby'

l<tórej dane dotyc Zą oraz wywiązywania się z obowiązków okľeślonych w art' 32-36

Rozporządzenia.

1.

s4
Prawo kontroli

Aclministrator danych zgodnie zart'28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli'

CZy środki Zastosowan e przez Podmiot przetwarzający pÍZy przetwarzaniu i

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienĺa umowy.

Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiottt

przetwarzaiącego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem'

Podmiot pľzetwaľzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas

kontroli w teľmĺnie wskazanym przez Administratora danych nie clłuższym niż L4 dni.

Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne

clo wykazania spełnienia obowiązków określonych w art'28 Rozpoľządzenia'
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1.

2.

ss
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową
do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administľatora danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie
na pisemne polecenie Adminĺstratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada
na Poclmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któľemu
pod|ega Podmiot przetwarzający. W takim pľzypadku przed rozpoczęciem
przetwaľzania Poclmiot przctwarzający informuje Administratoľa danyclr o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny inteľes publiczny.
Na inny podmiot przetwarzający (podmiot podprzetwarzającyJ nałożone być muszą - na
mocy umowy lub innego aktu pľawnego, te same obowiązki ochrony danych jak
w umowie mĺędzy administratorem, a podmiotem przetwarzającym, o których to
obowiązkach mowa W art, 28 ust' 3 Rozporządzenia, w szczególności obowiązek
zapewnienia wystaľczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i oľganizacyjnych, by pľzetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia. |eżeli
podmiot podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
oclrrol-ly danyclr, pełna odpowiedzialność wobec administľatoľa Za wypełnienie
obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pieľwotnym
podmiocie przetw arzającym.
Zgodnie z art.28 ust' 9 Rozporządzenia umowa lub inny akt pľawny, wiążący podmiot
przetwarz'ający z podmiotem podprzetwarzającym, powinny mieć foľmę pisemną, w tym
foľlnę elektroniczną

s6
odpowiedzialność Podmiotu przetwarzaiącego

Podmiot pťzetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Podmĺot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinfoľmowania
Administratoľa danych o jakĺmkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwaľzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych okľeślonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skĺerowanyclr
do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub
ľealizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania W Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie clanych
osobowych powierzony ch przez Administratora danych.

s7
Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Podmiot przetwaťzający powiadamia Administľatora o każdym podejrzeniu naľuszenia
ochrony danych nie póŹniej niż w ciągu 24h od podejrzenia naľuszenia ochrony danych,
unlożliwiając Administl'atoľowi uczestnictwo W czynnościach wyjaśniających i infoľmuje
Aclministratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, W szczególności o stwieľdzeniu
naruszenia lub jego bľaku.
Przetwarzający bez zbędnej zwłoki powiadamia Administľatoľa o każdym naľuszeniu
ochrony danych osobowych, przesyłając jednocześnie z powiadomieniem o stwieľdzeniu
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1.

2.

llaruszenia Wszelką dokulrrentację dotyczącą naruszenia, umożliwiającym tym samym

Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego _ Prezesa

Uľzędu ochrony Danych osobowych.

sB
Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia z
do ..............
Każcla ze stľolr lnoże wypowiedzieć niIliejszą ulrlowę z zacltowalliem 4 tygodniowego
okľesrr wypowiedzen ia.

se
Usunięcie danych

Po zakoílczeniu Umowy Podmiot pÍZetwarzający niezwłocznie usuwa powierzone mu

dane osobowe oraz wszelkie istniejące ich kopie.

Z chwilą rozwiązania Umowy Podmiot przetwarzający nie ma prawa do dalszego

przetwarzania powierzonych danych osobowych i jest zobowiązany do:
_ usunięcia danych i poinfoľmowaniu Administratoľa na piśmie o dacie i sposobie
usunięcia, chyba że zobligowany jest pľzez obowiązuje regulacje pľawne do dalszego
przechowywanie danych;
- usunięcia istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba, że Administratoľ postanowił
inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazuje dalsze
przechowywanie danych.

s10
Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umoWę ze skutkiem natychmiastowym
gdy Pod m iot przetw arzający :

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

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody

Administratora danych;

s11
Zasady zachowania poufności

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania W tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych
ocl Administľatora danych i od współpľacującyclr z nim osób oľaz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne"),
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych pouflrych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
pľawa lub Umowy.

s12
Postanowienia końcowe

Unrowa została sporządzona w dwóch jednobľzmiących egzemplarzach dla każdej
Ze stľol-t.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

Strona 4 z 5



3.
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2' W sprawach nieuregulowanych Zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego

oraz Rozporządzenia.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z ninieiszej umowy będzie sąd

właściwy dla Administratora danych tj. Powiatu Buskiego z siedzibą w Busku_Zdroju.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i z tą datą zastępuje wszelkie wcześniejsze

umowy lub porozumienia Stron dotyczące powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

Administrator danYch Pod miot przetw arza|ący
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