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Zał. nr 3 do umowy 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
zawarta w ……………………. w dniu ………………………… pomiędzy: 

 
GWDĄ spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Pile,  ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074361, o numerze NIP: 764 235 
25 89, numerze REGON: 0000074361, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 28 167 500,00 zł,  
reprezentowaną przez Tomasza Wojciechowskiego – Prezesa Zarządu, 
zwaną Administratorem danych  
 
a 
 
………………………………………………….. 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………. 
zwanym dalej Podmiotami przetwarzającymi  
 

 
§ 1. Definicje 

 
Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące znaczenie dla niżej wymienionych sformułowań: 

1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119). 

2) Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, 
której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO). 

3) Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 
4 pkt 2 RODO). 

4) Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub 
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego 
może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania (art. 4 pkt 7 RODO). 

5) Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego 
z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12 RODO). 

6) Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, o którym mowa w 
art. 4 pkt 8 w zw. z art. 28 i 29 RODO, przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy lub innego 
instrumentu prawnego. 

 
§ 2. Powierzenie danych osobowych 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, że łączy je umowa nr ………………..  z dnia ………..  na ochronę fizyczną (dalej zbiorczo jako Umowa 

główna), na podstawie której Podmiot przetwarzający, na polecenie Administratora danych, przetwarza dane osobowe w imieniu 
Administratora danych, co wymaga powierzenia przetwarzania danych.  

2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania: 
1) dane osobowe osób wskazanych przez Administratora danych jako osoby upoważnione do przebywania na obiekcie w zakresie 

imię, nazwisko, numer telefonu. W/w dane osobowe mogą być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w formie 
elektronicznej i papierowej w zakresie operacji przetwarzania takich jak: utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, usuwanie, 
modyfikowanie, wykorzystywanie; 

2) dane osobowe osób trzecich, których mienie ma być objęte ochroną (jeśli Umowa główna przewiduje taką ochronę) w zakresie 
imię, nazwisko, numer telefonu. W/w dane osobowe mogą być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w formie 
elektronicznej i papierowej w zakresie operacji przetwarzania takich jak: utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, usuwanie, 
modyfikowanie, wykorzystywanie; 
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3) dane osobowe kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz innych osób, których dane są/mogą być  wpisywane do 
prowadzonych przez Podmiot przetwarzający w imieniu Administratora danych (jeśli przewiduje to Umowa główna) ewidencji, w 
tym ewidencji wejść/wyjść, ewidencji wydanych kluczy w zakresie imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, numer 
rejestracyjny samochodu, stanowisko służbowe, przy czym rodzaj przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju 
prowadzonej ewidencji oraz kategorii osoby, której dane są zbierane. W/w dane osobowe mogą być przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający w formie papierowej w zakresie operacji przetwarzania takich jak: zbieranie, przechowywanie, przeglądanie; 

4) dane osobowe przetwarzane w związku z powierzoną Podmiotowi przetwarzającemu obsługą wagi samochodowej i programu 
wagowego oraz prowadzenia elektronicznej ewidencji dowożonych do siedziby Administratora odpadów, ścieków i słomy oraz 
wywożonych produktów w zakresie nazw firm transportowych, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów, ilości 
dostarczonych/wywiezionych odpadów/produktów. W/w dane osobowe mogą być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w 
formie papierowej i elektronicznej w zakresie operacji przetwarzania takich jak: zbieranie, przechowywanie, przeglądanie; 

5) wizerunki osób w związku z wykorzystywaniem w na obszarze administracyjnym GWDA sp. z o.o. systemu telewizji dozorowej. 
Monitorowaniem objęte są: bramy wjazdowe, parking nr 1, parking nr 2, budynek biurowy (wejście, korytarz i otoczenie budynku), 
kompostownia, plac za kompostownią, budynek krat, waga, wiata odpadów. W/w dane osobowe mogą być przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający w formie podglądu obrazów z systemu monitoringu wizyjnego na monitorach. 

3. Powierzone przez Administratora danych Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji Umowy głównej.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać, w tym wykorzystywać powierzone mu przez Administratora danych dane 
osobowe wyłącznie w celu oraz zakresie określonym w ust. 2 -3  powyżej.   

5. Zgodnie z art. 28 ust. 10 RODO jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy przepisy powołanego rozporządzenia przy określaniu celów i 
sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 

 
§ 3. Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

 
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych 

spełniało wymogi przewidziane przepisami prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym, że środki te zapewniają 
adekwatny stopień bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym środki określone w art. 32 ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Rozporządzenie).  

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że do przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych dostęp 
będą miały osoby, którym nadał na piśmie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i które zobowiązały się do zachowania 
powierzonych danych osobowych w tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w miarę możliwości, do udzielania w niezbędnym zakresie pomocy Administratorowi danych 
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

4. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Administratorowi danych informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego 

wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, 
2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazania wyników tej 

analizy Administratorowi danych w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych, 
3) przekazania Administratorowi danych – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której 

dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych 
osobowych. 

5. Ewidencje, księgi i wykazy, pliki elektroniczne oraz urządzenia informatyczne udostępnione Podmiotowi przetwarzającemu, jako 
służące do przetwarzania powierzonych danych osobowych, wykorzystywane lub prowadzone przez personel Podmiotu 
przetwarzającego stanowią – z wyjątkiem książki pełnienia służby - własność Administratora danych i z chwilą rozwiązania niniejszej 
umowy podlegają przekazaniu Administratorowi danych. 

6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do ich zwrotu, lub, po uzyskaniu 
uprzedniej zgody Administratora danych, do ich usunięcia po ustaniu przesłanek przetwarzania i usunięcia wszelkich istniejących kopii 
danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, chyba że powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa krajowego lub europejskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

 
§ 4. Oświadczenia i obowiązki Administratora danych  

 
1. Administrator danych oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania powierzanych danych osobowych i jest ich administratorem w 

rozumieniu  art. 4 pkt 7 RODO.  
2. Administrator danych jest zobowiązany do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w zakresie realizacji niniejszej umowy. 
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§ 5. Prawo kontroli 
 

1. Administratorowi danych lub wyznaczonemu przez niego Inspektorowi Ochrony Danych przysługuje prawo kontroli prawidłowej 
realizacji, w tym audytu i inspekcji dot. wypełniania przez Podmiot przetwarzający postanowień niniejszej umowy, po uprzednim 
zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego z 14-dniowym wyprzedzeniem. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 
udostępnienia Administratorowi danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w 
niniejszej umowie oraz przepisach prawa oraz przyczyniania się do przeprowadzenia przez Administratora danych czynności 
kontrolnych.  

2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora danych jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora danych 
polecenie stanowi naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego lub europejskiego.  

 
§ 6. Podpowierzenie/Przekazanie danych osobowych do państw trzecich 

 
1. Podmiot przetwarzający za zgodą Administratora danych wyrażoną na piśmie może korzystać z usług innego podmiotu 

przetwarzającego (dalej jako Podwykonawca) pod warunkiem, że dalsze powierzenie przetwarzania danych będzie konieczne do 
prawidłowej realizacji przez Podmiot przetwarzający celu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do poinformowania Administratora danych o każdorazowym zamiarze powierzenia 
przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. Administrator danych ma możliwość złożenia w terminie 3 dni od otrzymania 
informacji od Podmiotu przetwarzającego sprzeciwu co do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych może nastąpić wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii 
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przez rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do poinformowania Administratora o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  

4. Podwykonawca jest zobowiązany do spełnienia tych samych  gwarancji i obowiązków, jakie zostały nałożone na Podmiot 
przetwarzający na podstawie niniejszej umowy, w szczególności  do spełnienia obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa krajowego i europejskiego. 

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za niewywiązanie się przez Podwykonawcę z 
obowiązków, o których mowa w ust. 3.  

 
§ 7. Czas obowiązywania Umowy 

 
Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.   
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym krajowe 

oraz europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 

 
…………………………………………………….                      ……………………………………………………… 
Podpis Administratora danych –    Podpis Podmiotu przetwarzającego –  
osoby uprawnionej do reprezentacji    osoby uprawnionej do reprezentacji  

 
 
 
 
 
 
 


