
 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta dnia …………………….. w Suchej Beskidzkiej  pomiędzy: 

Józefem Bałosem  – Starostą Suskim  

zwanym dalej  „Administratorem”  

a 

reprezentowaną przez:  

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy oraz zakres, cel i charakter przetwarzania danych osobowych 

 

1. W związku z umową Nr……………… zawartą dnia ……………. pomiędzy Powiatem Suskim, a  

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

na podstawie której Podmiot przetwarzający zobowiązany jest  do opracowania uproszczonych 

planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób 

fizycznych położonych na terenie gminy Budzów, Jordanów i wspólnot gruntowych 

położonych położonych na terenie gminy Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Zawoja, 

Jordanów powiatu suskiego wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na 

środowisko Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) lub „RODO”, 

czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego 

paragrafu do przetwarzania. 

2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy Nr ……, o której 

mowa w ust.1. Zakres powierzonych czynności przetwarzania obejmuje opracowanie 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

należących do osób fizycznych położonych na terenie gminy Budzów, Jordanów i wspólnot 

gruntowych położonych na terenie gminy Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Zawoja  

powiatu suskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury 

oceny oddziaływania na środowisko.    

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu 

i zakresie określonych odpowiednio w ust. 2.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących 

kategorii osób, których dane dotyczą: osoby fizyczne, które są właścicielami  lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

5. Zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych 

obejmuje dane zwykłe, osób fizycznych, będących właścicielami lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa:  

1) imię i nazwisko,  

2) adres zamieszkania, 

6. Podmiot przetwarzający ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych następujące 

operacje, w szczególności: zbierać, porządkować, opracowywać, utrwalać, udostępniać, 

modyfikować, przechowywać, usuwać. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot 

przetwarzający odbywać się będzie w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu systemów informatycznych. 

 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

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 do prowadzenia ewidencji osób, które zostały przez 

niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

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. Podmiot przetwarzający dokona usunięcia danych osobowych po zakończeniu umowy Nr 

…………….. oraz upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.  Fakt 

usunięcia danych Podmiot przetwarzający poświadczy Administratorowi w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia umowy protokołem usunięcia danych. 

7. 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.  

8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi nie później niż w ciągu 24 

godzin na adres poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl. 

 

§ 3 

 

Prawo kontroli 

 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§ 4 

 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

 

1. Podmiot przetwarzający bez pisemnej zgody Administratora nie może korzystać z usług innego 

podmiotu przetwarzającego.  

2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach 

dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

3. 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. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. Jeżeli ten 

podwykonawca (tj. inny podmiot przetwarzający) nie wywiąże się ze spoczywających na nim  

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora danych za 

wypełnienie obowiązków tego podwykonawcy spoczywa na podmiocie przetwarzającym. 

 

§ 5 

Zasady zachowania poufności 

 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i 

od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych 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 prawa lub Umowy. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy Nr 

………… oraz po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.   

4. Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający niezwłocznie usunie lub zwróci wszelkie dane 

osobowe Administratorowi danych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, a także usunie 

z własnych systemów informatycznych oraz zniszczy dane osobowe przechowywane na 

własnych nośnikach danych lub w wersji papierowej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji 

niniejszej umowy są przeszkolone i zobowiązują się do zachowania w tajemnicy  i poufności 

danych osobowych.  

 

§ 6  

 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

 

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za naprawienie wyrządzonej Administratorowi danych lub 

osobom trzecim szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w 

szczególności naruszenia obowiązków wynikających z RODO lub prawa polskiego oraz za 

udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów RODO, prawa polskiego lub niniejszej umowy  

z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator 

danych zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności  Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się pokryć Administratorowi danych poniesione z tego tytułu wszelkie koszty.  

 

§ 7 

 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z realizacją Umowy głównej i na okres jej 

obowiązywania. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy głównej, niniejsza Umowa 

również odpowiednio wygasa lub ulega rozwiązaniu.  

2. Administrator danych może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot 

przetwarzający: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

2) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu 

przetwarzania, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych,  

4) nie ma zdolności do dalszego wykonywania umowy.  



 

 

 

 

 

§ 8 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia  RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

                 …………………………….                                           ……………………………….. 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 


