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Załącznik do umowy  
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

Zawarta dnia ………………………………..  roku, w Zielonej Górze pomiędzy: 
 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z siedzibą i adresem w Zielonej Górze, 65-022 Zielona Góra ul. 
Sulechowska, NIP 929-011-78-43, REGON 000986923, reprezentowanym przez: 
Roberta Jagiełowicza – Dyrektora  
zwany dalej Zamawiającym* 
 
a  
……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy ul…………………………………, 
zarejestrowanym w Wydziale …….... Krajowego Rejestru Sądowego w ………………………….. pod nr …………, kapitał 
zakładowy w wysokości ………………, NIP………………..……., Regon……………………….… lub (imię) ……………….. (nazwisko) 
…………………….., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) …………….…….. (nazwisko) ………………..…….. 
(nazwa handlowa) ………………………………………..…..  z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 
……………………………………….………………, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, NIP ........................................., REGON ....................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony 
zwany dalej Podmiotem przetwarzającym* 
 
* opis Zamawiającego/Podmiotu przetwarzającego będzie uzależniony od formy organizacyjnej (spółka 

kapitałowa, osobowa spółka prawa handlowego, spółka cywilna, osoba fizyczna) 
Zamawiający i Podmiot przetwarzający zwani łącznie i osobno  Stronami, 

 
o następującej treści: 

§ 1 
Definicje 

 
Administrator Danych Osobowych (ADO) - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z 
siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych 
osobowych. 
Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który 
przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 
przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanie) - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych 
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie, 
zmienianie, przesyłanie, pobieranie, przechowywanie, usuwanie lub niszczenie. 
RODO - Rozporządzeniem 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 
119). 
Ustawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie lub 
geograficznie.  
Podprocesor - podmiot, któremu Podmiot przetwarzający powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie 
danych osobowych, jako konsekwencję realizowania swojej umowy powierzenia z Zamawiającym. 
UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy powierzenia 
 
1. Zamawiający oświadcza, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

Umowy nr ………………….. z dnia ………………………… na zapewnienie ,,Ochrony fizycznej obiektów i mienia 
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Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (dalej zwanej Umową główną) jest Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. 

2. Strony potwierdzają, iż Przedmiotem Umowy powierzenia jest powierzenie danych osobowych przez 
Administratora danych, w trybie art. 28 RODO, na zasadach oraz w celu i zakresie określonym w niniejszej 
Umowie powierzenia. 

 
 

§ 3 
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

 
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy głównej opisanej w § 2 ust.1 
2. W ramach realizacji Umowy głównej Podmiot przetwarzający będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego 

następujące czynności przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób:  
Cel przetwarzania obejmuje: 
PRACOWNICY MOSIR w celu i zakresie niezbędnym do: 
 współpracy z pracownikami obsługującymi Kompleks Sportowy Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17 

w trakcie korzystania z Kompleksu przez klientów, współpracy z pracownikami pozostałych obiektów 
podlegających ochronie 

 realizacji ochrony fizycznej osób i mienia w budynku: Kompleks Sportowy Basen i Hala przy ul. 
Wyspiańskiego 17 

KLIENCI Kompleksu Sportowego  
W celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia wykazu osób upoważnionych do korzystania z parkingu 
znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 17 Kompleks Sportowy Basen i Hala oraz innych zadań wynikających 
bezpośrednio z realizacji umowy głównej. 
KLIENCI Stadionu Sportowego przy ul. Wyspiańskiego  
W celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia wykazu osób upoważnionych do korzystania z pomieszczeń 
obiektu oraz innych zadań wynikających bezpośrednio z realizacji umowy głównej. 

Podmiot przetwarzający może przetwarzać inne kategorie danych, jeśli przetwarzanie to jest niezbędne do 
realizacji Umowy głównej bądź poleceń Administratora danych. 
Przetwarzanie danych będzie miało charakter ciągły, przez cały okres świadczenia usług i będzie dotyczyć 
zarówno danych w formie dokumentacji papierowej jak i danych w formie elektronicznej. 
Zbiory, do których uzyska dostęp Podmiot przetwarzający to ewidencja osób upoważnionych do korzystania 
z parkingu znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 17 Kompleks Sportowy Basen i Hala. 
Zakres przetwarzania obejmuje przetwarzanie następujących danych osobowych dla poniższych kategorii 
osób: 
PRACOWNICY MOSIR 
 imiona i nazwiska 
 numer telefonu służbowego 

KLIENCI Kompleksu Sportowego 
 imię i nazwisko 

KLIENCI Stadionu Sportowego przy ul. Wyspiańskiego  
 imię i nazwisko  

Podmiot przetwarzający może przetwarzać inne dane, jeśli przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji 
Umowy głównej bądź poleceń Administratora danych. 

3. Upoważnienie umożliwia Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych udostępnionych 
przez Zamawiającego wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w pkt-ach 1-3 niniejszego paragrafu. 
 

§ 4 

Zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego 
 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

Umową, RODO, Ustawą oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których te dane dotyczą. 

2. W przypadku gdy Podmiot przetwarzający będzie wykonywał przetwarzanie powierzonych danych przy 
pomocy pracowników, zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych 
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do przetwarzania powierzonych danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy powierzenia. ADO 
może zażądać od Podmiotu przetwarzającego przedstawienia do wglądu, bądź przekazania kopii ewidencji 
pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Niezależnie, odrębne umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Podmiotem przetwarzających, mogą zawierać zapisy dot. konieczności wskazania 
pracowników Podmiotu przetwarzającego upoważnionych do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 

3. Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych 
osobowych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie do przetwarzania 
powierzonych danych osobowych. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania 
powierzonych danych osobowych zachowały w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych 
danych a także sposobów zabezpieczenia danych osobowych, również po zakończeniu realizacji Umowy 
powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników z obowiązującymi przepisami w 
zakresie ochrony danych osobowych. 

6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymagania RODO. 
7. Podmiot przetwarzający odpowiada za zapewnienie spełnienia wymagań RODO oraz przepisów 

wykonawczych do RODO w zakresie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania wykorzystywanego do 
przetwarzania powierzonych danych. 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do: 
a) zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami art.32 RODO, 

b) wsparcia ADO w zakresie wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 -36 RODO, 

c) zgłoszenia bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24h, 
d) poinformowaniu ADO o jakimkolwiek postępowaniu , w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania danych powierzonych przez ADO, 
e) poinformowaniu ADO o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

powierzonych mu danych, 
f) poinformowaniu ADO o wszelkich planowanych kontrolach i inspekcjach jeśli będą dotyczyć danych 

powierzonych przez ADO. 
§ 5 

Prawo kontroli 
 
1. ADO bądź osoby wyznaczone przez niego, zgodnie z art. 28 ust.3 lit. h) RODO ma prawo do kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia Umowy powierzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez ADO nie dłuższym niż 7 dni. 

§ 6 
Podpowierzenie 

 
1. Podmiot przetwarzający nie dokona dalszego powierzenia danych osobowych bez zgody Administratora. W 

celu uzyskania zgody Podmiot przetwarzają poinformuje ADO o takim zamiarze i przekaże Administratorowi 
informacje na temat podwykonawcy, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych. 
ADO może wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody. 

2. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie powierzenia. 

3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zawarcia z podwykonawcą Umowy podpowierzenia 
przetwarzania danych osobowych, na warunkach tożsamych z warunkami niniejszej Umowy powierzenia i 
przekazać skan Umowy podpowierzenia do ADO. 

4. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania bądź zaniechania podwykonawców jak za własne działania i 
zaniechania. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową powierzenia 
do dalszego przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonywania Umowy głównej, po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 



A.2300.7.14.2022                        Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 
  tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09 

www.mosir.zgora.pl, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl, skrzynka ePUAP: /mosirZG/skrytkaESP 
 
 

5. Podwykonawcy wykazani w momencie zawierania Umowy głównej, nie wymagają dodatkowego zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W tym przypadku, zgoda  na podpowierzenie danych  
podwykonawcom, potwierdzona będzie przez Administratora pisemnie, poprzez akceptację 
podwykonawców w Umowie głównej.   

6. Administrator w uzasadnionych okolicznościach może nie wyrazić zgody na powierzenie danych konkretnemu 
podwykonawcy. W sytuacji niewyrażenia zgody przez Administratora, Podmiot przetwarzający nie ma prawa 
powierzyć danych takiemu podwykonawcy. 
 

§ 7 
Usunięcie/zwrot danych osobowych 

 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu lub usunięcia wszystkich powierzonych danych 

osobowych po wygaśnięciu Umowy powierzenia, zależnie od decyzji ADO, pod warunkiem iż przepisy prawa 
nie stanowią inaczej. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych danych z nośników 
elektronicznych danych Podmiotu przetwarzającego, po wygaśnięciu Umowy powierzenia, po uprzednim 
potwierdzeniu konieczności/braku konieczności zwrotu danych ADO, pod warunkiem iż przepisy prawa nie 
stanowią inaczej. 

3. Przez usunięcie danych osobowych z elektronicznych nośników danych należy rozumieć takie ich usunięcie, 
nadpisanie lub modyfikację, które nie pozwolą na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność, kontrole, kary 
 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych osobom 
nieupoważnionym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów RODO w ramach realizacji Umowy głównej z przyczyn leżących po stronie 
Podmiotu przetwarzającego, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Podmiot 
przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny obciążających 
Zamawiającego. 

§ 9 
Czas obowiązywania umowy 

 
1. Niniejsza Umowa powierzenia obowiązuje: 52 tygodnie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 

01.01.2023 r. 
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę główną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia 

przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy powierzenia. 
 

§ 10 
Rozwiązanie Umowy 

 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę powierzenia ze skutkiem natychmiastowym , gdy Podmiot 

przetwarzający: 
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 ADO. 

 
§ 11 

Poufność informacji 
 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że zarówno w czasie obowiązywania Umowy powierzenia, jak i po 

jej wykonaniu lub wcześniejszym ustaniu z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie ujawniał, przekazywał 



A.2300.7.14.2022                        Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 
  tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09 

www.mosir.zgora.pl, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl, skrzynka ePUAP: /mosirZG/skrytkaESP 
 
 

komukolwiek lub czynił użytku - w interesie własnym lub innych osób - z poufnych informacji dotyczących 
Zamawiającego. 

2. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że „poufna informacja” oznacza wszystkie dane, materiały, 
dokumenty i dane osobowe otrzymane od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz dane 
uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy utrwalone w jakiejkolwiek postaci, 
niedostępne publicznie. 
 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w 
innym celu niż wykonanie Umowy głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy głównej. 

4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu 
powierzonych danych i dokumentów w związku z realizacją umowy. W przypadku gdyby powierzone dane 
przez ADO zostały utrwalone na nośnikach elektronicznych danych należących do Podmiotu 
przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do ich trwałego usunięcia po uprzednim 
potwierdzeniu konieczności/braku konieczności zwrotu danych Zamawiającemu. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany Umowy powierzenia, pod rygorem nieważności, będą dokonywane w formie pisemnej. 
2. W części nieuregulowanej Umową powierzenia stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym kodeksu 

cywilnego. 
3. Umowa powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej 

Strony. 
 
 

Zamawiający:      Podmiot przetwarzający: 
 
 
 
 
…...............................................     ................................................... 
 
 
 
 
 
 

 


