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Załącznik nr 2 do Umowy ……………z dnia …………

UMOWA POWIERZENIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu ………………………. r. w Płocku pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000033455,
NIP: 583-000-11-90, kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł.,
REGON:190275904, Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock,
reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą
……………………………………..
z
w ………………..przy ul. ………………, ………………, posiadającą
………………….NIP: ……………., REGON: …………reprezentowaną przez:

osobowość

prawną

siedzibą
zgodnie

- ……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą.
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”
PREAMBUŁA:
Mając na względzie fakt, iż:
Strony łączy Umowa …………….. zawarta w dniu ……………..roku w Płocku, Strony postanowiły, co następuje:
§1
Definicje
Dla potrzeb niniejszej Umowy, Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniżej wymienionych terminów:
1. Ustawa, UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Rozporządzenie
–
Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
3. Administrator Danych Osobowych – podmiot, o którym mowa w art. 7 pkt 4 Ustawy;
4. Dane / Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy;
5. Zbiór Danych – zbiór danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt.1 Ustawy;
6. System informatyczny – system informatyczny w rozumieniu art. 7 pkt 2a Ustawy;
7. Przetwarzanie danych – przetwarzanie w rozumieniu art. 7 pkt 2 Ustawy;
8. Integralność danych – integralność w rozumieniu § 2 pkt 8 Rozporządzenia.

§2
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Przedmiot Umowy

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest Administratorem Danych Osobowych osób, będących odbiorcami energii
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

elektrycznej z sieci należącej do/pracownikami ZAMAWIAJĄCEGO. Dane osobowe, o których mowa w
zdaniu poprzednim, przetwarzane są w ramach zbioru „Klienci/Pracownicy”.
ZAMAWIAJĄCY niniejszym powierza, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania Dane Osobowe,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony zgodnie postanawiają, że celem przetwarzania Danych jest wyłącznie realizacja umowy opisanej
w Preambule.
Strony postanawiają, iż zakres powierzonych Danych jest determinowany przez zakres zadań określonych
w umowie opisanej w Preambule.
Wykonawca ma prawo, z zastrzeżeniem postanowień § 3, do wykonywania następujących zakresów
czynności na Danych: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie.
§3
Wykonanie umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą zawarcia przez strony umowy określonej w Preambule.
WYKONAWCA przyjmuje odpowiedzialność za przetwarzanie, które zostało mu powierzone.
WYKONAWCA przetwarzać będzie powierzone do przetwarzania Dane Osobowe w imieniu ZAMAWIAJĄCY
i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań opisanych w Preambule. Przetwarzanie tych danych
w innym celu i zakresie jest zabronione.
Udostępnienie przez Wykonawcę Danych Osobowych, które zostały mu powierzone w ramach niniejszej
umowy osobom i podmiotom trzecim jest zabronione.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności, objętych niniejszą umową innej osobie lub
podmiotowi bez zgody ZAMAWIAJĄCY w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za działania lub
zaniechania osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak
za swoje własne działania lub zaniechania.
§4
Zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych,
przewidzianych w art. 36 – 39 Ustawy.
Przyjęcie i wdrożenie środków, o których mowa w ust.1, oznacza w szczególności zaznajomienie z nimi
osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń
dla tych osób.
Strony zobowiązują się do wprowadzenia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania Danych
Osobowych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są Dane Osobowe objęte niniejszą
umową, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu.
W sytuacjach nadzwyczajnych (zdarzenia mogące skutkować utratą Danych), gdy niemożliwe jest
uzyskanie zgody drugiej Strony, Wykonawca może dokonać czynności nieobjętych niniejszą umową,
wyłącznie jednak w zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa i Integralności danych.
W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i słusznego interesu ZAMAWIAJĄCY oraz do niezwłocznego
poinformowania ZAMAWIAJĄCY w formie pisemnej o dokonaniu i zakresie tych czynności.
Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych niepowodujące zmiany zakresu i celu
przetwarzania Danych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, powinny być uzgadniane
w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
W przypadku ustania celu powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca zobowiązuje się
w terminie 30 dni zwrócić powierzony Zbiór Danych, bądź dane przetwarzane poza zbiorami, uaktualnione
na dzień ustania celu przetwarzania. Oznacza to w szczególności obowiązek usunięcia Danych Osobowych
objętych niniejszą Umową z własnych systemów informatycznych oraz nośników, w sposób
uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie wykonania powyższych czynności osobom lub podmiotom,
którym Dane zostały powierzone do przetwarzania na zasadach określonych w § 2 ust. 2.
W terminie określonym w ust. 7 Wykonawca obowiązany jest przekazać drugiej Stronie wszystkie kopie
zapasowe Danych objętych niniejszą umową, o ile takie kopie wykonywał.
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9.

W przypadku określonym w ust. 7 Wykonawca będzie przetwarzać powierzone Dane do dnia ich zwrotu
wyłącznie w celu ich przygotowania do przekazania ZAMAWIAJĄCY.
10. Obowiązek wydania upoważnień do przetwarzania powierzonych niniejszą umową Danych Osobowych
spoczywa na Wykonawcy.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
Nadzór nad zobowiązaniami
ZAMAWIAJĄCY ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę spełniają postanowienia
niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu terminu, miejsca i zakresu.
Po kontroli, o której mowa w ust.1, ZAMAWIAJĄCY może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej
zalecenia pokontrolne oraz zażądać ich niezwłocznej realizacji.
Strony informować się będą o wszelkich planowanych, o ile Stronom są wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych powierzanych niniejszą umową.
Wykonawca informować będzie ZAMAWIAJĄCY o jakichkolwiek decyzjach administracyjnych lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych Danych.
W przypadku naruszenia – z winy Wykonawcy – przepisów Ustawy podczas przetwarzania powierzonych
Danych, w następstwie czego Administrator Danych Osobowych zostanie zobowiązany do zapłaty
odszkodowania lub ukarany grzywną na podstawie prawomocnego wyroku lub decyzji właściwego organu,
Wykonawca, któremu Dane powierzono zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia równowartości
odszkodowania lub grzywny poniesionych przez ZAMAWIAJĄCY.
W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach,
o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest – w granicach dopuszczalnych prawem i rzeczową
potrzebą – umożliwić ZAMAWIAJĄCY uczestnictwo w takich działaniach.
§6
Współpraca Stron
Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej umowy.
Strony w formie pisemnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą dokonywały uzgodnień
i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór nad
przetwarzaniem Danych Osobowych.
§7
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące
przepisy polskiego prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji zadań określonych w umowie, wymienionej
w Preambule.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby powoda.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

___________________________
ZAMAWIAJĄCY

___________________________
WYKONAWCA
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