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UMOWA POWIERZENIA 

PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

nr _______________ 
 

zawarta w _________________[miejscowość] w dniu __________________ roku i w dalszej części zwana 

dalej „Umową” 

pomiędzy:  

___________________________ prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

__________________________________________ pod adresem ____________________, NIP: 

___________________, REGON: ________________ zgodnie z dokumentem wygenerowanym 

z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 

w dalszej części zwaną „Zleceniodawcą”, „Administratorem” lub „Podmiotem 

Powierzającym”, 

a 

[zapis dla działalności gospodarczej] 

____________________ [imię i nazwisko] prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą 

____________________, pod adresem ____________________, NIP: ___________________, REGON: 

________________ zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

[zapis dla spółki cywilnej] 

  

Z komentarzem [IP1]: Miejsce zawarcia umowy. 

Z komentarzem [IP2]: Data zawarcia umowy. 

Z komentarzem [IP3]: Poniżej wybierz odpowiednią 

formę prawną w jakiej działa Twój klient. Pozostałe 

wykasuj.  
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Pan/Pani __________________________ prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą 

____________________, pod adresem ____________________ , NIP: ___________________ zgodnie 

z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej oraz Pan/Pani ____________________ prowadząca/y działalność 

gospodarczą pod firmą ____________________, pod adresem ____________________ , NIP: 

____________________  zgodnie z dokumentem zawartym  

w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

wspólnie działających w formie spółki cywilnej pod nazwą ____________________, pod 

adresem ____________________ NIP: ____________________, REGON: ____________________ 

 

 [zapis dla spółki] 

___________________ z siedzibą w _____________________[adres], wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _______________, 

NIP: ____________, REGON: ____________, kapitał zakładowy w wysokości _____________ 

PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru 

Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

reprezentowana przez _______________ – ______________ [funkcja], 

 

[zapis dla działalności nierejestrowej] 

____________________ [imię i nazwisko] prowadząca/y działalność nierejestrową pod 

adresem ____________________, NIP: ___________________ , numer telefonu: 

_____________________, e-mail: ________________________,   

 

[zapis dla osoby fizycznej] 

____________________ [imię i nazwisko] zamieszkała pod adresem ____________________ 

[miejscowość, kod pocztowy, ulica], numer telefonu: _____________________, e-mail: 

________________________,  NIP: ___________________ [jeśli posiada] 
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w dalszej części zwanym „Wykonawcą” lub „Podmiotem Przetwarzającym”, 

dalej obie zwane łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

 

1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako RODO) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w 

celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza 

Wykonawcy do przetwarzania, w tym również danych wrażliwych.  

3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

określonym w niniejszej umowie. 

4. Dane są powierzane w związku z umową główną, tj. __________________________.  

5. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone mu dane wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Zleceniodawcy. W razie wątpliwości przyjmuje się, że 

zawarcie umowy głównej, do której odwołuje się niniejsza umowa, stanowi 

udokumentowane polecenie przetwarzania danych. 

          

§ 2 [ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH] 

 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, następujące 

kategorie danych osobowych i dane osobowe:   

Z komentarzem [IP4]: Zostaw jeśli rzeczywiście tak jest. 

 

Jeśli nie przetwarzasz danych wrażliwych – wykasuj. 

Z komentarzem [IP5]: Wpisz dane umowy z 

podwykonawcą np. umowy o świadczenie usług nr 

_______ z dnia __________ .  
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a)  Kontrahenci: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres 

zameldowania, adres wykonywania działalności gospodarczej, itp.  

b)  Klienci: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres 

zameldowania, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, itp.  

c)  Pracownicy: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres 

zameldowania, numer PESEL, dane członków rodziny, dokumentacja medyczna, 

itp.  

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcę wyłącznie w celu* 

_______________________________________________________, w sposób zgodny z treścią 

umowy i jedynie przez czas jej trwania oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami 

regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000), dalej jako Ustawa, oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.  

1. Wykonawca nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa 

trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), 

chyba że Zleceniodawca udzieli mu uprzedniej zgody zezwalającej na taki transfer. 

Zleceniodawca nie odmówi zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, bez 

uzasadnionej przyczyny. 

2. W przypadku udzielenia przez Zleceniodawcę Wykonawcy uprzedniej zgody na 

przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, Wykonawca może dokonać 

transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy:  

a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do 

tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub 

b) Zleceniodawca i Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w 

oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który 

zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego. 

Z komentarzem [IP6]: Wisz jakie dane osobowe 

będziesz przekazywać do podmiotu przetwarzającego, 

czyli Wykonawcy. 

 

Wymień je tutaj lub w odrębnych załączniku, opisując 

jego numer w umowie.  

 

Wypisz je w taki sposób, żeby nie było wątpliwości jakie 

dane podwykonawca od Ciebie otrzymał. 

Z komentarzem [IP7]: Należy uzupełnić odpowiednio, 

w zależności od tego jakie dane zostaną powierzone i 

jaki jest cel powierzenia przetwarzania danych, np. w 

celu wykonania umowy głównej. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy przed 

rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku 

prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 

 

 

§ 3 [SPOSÓB WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH – ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem przetwarzania oraz przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez 

wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, o których 

mowa w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

a)  prowadzi dokumentację (m.in. polityki wewnętrzne) opisującą sposób 

przetwarzania danych osobowych i zastosowane środki organizacyjne i 

techniczne;  

b)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają odpowiedni/ wysoki poziom 

bezpieczeństwa; 

c)  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane 

osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy i RODO, 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c) 

RODO; 

Z komentarzem [IP8]: Skreśl niepotrzebne.  

 

Oceń to samodzielnie, jakie środki zostały u Ciebie 

wprowadzone.  

 

Najlepiej, jeśli w przypadku przetwarzania danych 

wrażliwych będzie to poziom wysoki. 
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d)  prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych; 

e)  osoby upoważnione zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie 

ich zatrudnienia lub współpracy, jak i po rozwiązaniu zatrudnienia lub 

współpracy;  

f)  dołoży szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, w tym zwłaszcza zgodnie z Polityką bezpieczeństwa oraz 

Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych, 

g)  przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową oraz 

przepisami chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, RODO, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

 

 

§ 4 [POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH ORAZ 

PRAWO DO KONTROLI] 

 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, zobowiązuje się niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 24 godzin zawiadomić Zleceniodawcę o: 

a) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub 

instytucji, 

b) każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza, 

c) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

Z komentarzem [IP9]: W przypadku naruszenia czas na 

zgłoszenie do organu nadzorczego ochrony danych 

wynosi 72 godziny, dlatego dobrze jest zastrzec sobie w 

umowie powierzenia czas odpowiednio krótszy na 

poinformowanie Cię o tym przez Zleceniobiorcę, jeśli 

dojdzie do takiego naruszenia. 
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d) przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroli 

zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych 

czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych. 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do kontroli sposobu wykonywania Umowy oraz 

żądania składania przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień, w sposób każdorazowo 

ustalony przez Strony, po zgłoszeniu zamiaru przeprowadzenia sprawdzenia przez 

Zleceniodawcę z wyprzedzeniem co najmniej …………….. dni, zgodnie z art. 28 ust. 

3 lit. h RODO.  

3. Wykonawca, na każdy pisemny wniosek Zleceniodawcy, zobowiązuje się do 

udzielenia odpowiedzi w terminie ……………. dni na każde pytanie Zleceniodawcy 

dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, a także informacji 

niezbędnych do spełnienia obowiązku określonego w art. 28 RODO (Podmiot 

przetwarzający).  

4. Wykonawca umożliwia Zleceniodawcy przeprowadzenie audytów i współpracuje 

przy ich przeprowadzaniu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień i poprawy bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych w terminie i w sposób ustalony przez Strony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zleceniodawcę o 

wszelkich czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem, prowadzonych w 

zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy 

administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości.  

 

 

§ 5 [PODPOWIERZENIE] 

 

1. Wykonawca, mając na uwadze art. 28 ust. 2 i 4 RODO, może powierzyć dane 

osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

Z komentarzem [IP10]:  

Wpisz uzgodnioną liczbę dni. 

Z komentarzem [IP11]: Ustal termin, bo RODO daje Ci 

prawo do kontroli i uzyskania informacji na temat 

przetwarzania powierzonych danych. 
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jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniodawcy pod rygorem nieważności (Podpowierzenie). 

2. W przypadku dalszego powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia, że podmiot ten będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu 

i w zakresie opisanym w Umowie.  

3. Wykonawca, podpowierzając dane osobowe, jest zobowiązany zapewnić, że 

podmioty którym dane podpowierza, spełniają takie same wymagania i obowiązki 

ochrony danych osobowych, jak Wykonawca. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za naruszenie 

postanowień Umowy przez podmioty, którym przetwarzanie danych 

podpowierzył.  

 

§ 6 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY] 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Wykonawca odpowiada za naprawienie wyrządzonej Zleceniodawcy lub osobom 

trzecim szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości .................... zł. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca, jako 

Administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek 

należności, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego 

tytułu wszelkie koszty. 

Z komentarzem [IP12]: Można ten zapis usunąć. W 

zależności od ryzyka. 

Z komentarzem [IP13]: Uzupełnij.  
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5. Strony oświadczają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle 

współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mających 

lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.  

 

 

§ 7 [CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY] 

 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony / przez 

czas określony od …………….. do ………………. , z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa 

automatycznie z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług z dnia 

…………………. . 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

§ 8 [WYNAGRODZENIE] 

 

Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości……..…… zł 

netto (słownie:……………………………………..………), co daje ………….. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………..………).  

 

 

§ 9 [ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zleceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („Dane poufne”). 

Z komentarzem [IP14]: Wybierz właściwe i uzupełnij 

jeśli trzeba. 

Z komentarzem [IP15]: Jeśli podpisałaś taką odrębną 

umowę z Wykonawcą. 

Z komentarzem [IP16]: Możesz zmienić ten okres lub 

w ogóle go nie przewidzieć. 

Z komentarzem [IP17]: Pozostaw ten paragraf, jeśli 

przewidujecie wynagrodzenie z tytułu zawarcia tej 

umowy. 

 

Jeśli nie – wykasuj lub napisz „Nie dotyczy”, aby nie 

zmieniać numeracji paragrafów umowy.  
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2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy w innym celu niż wykonanie 

Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby 

środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania 

danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w 

szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed 

dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią, 

zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO. 

 

§ 10 [ROZWIĄZANIE UMOWY] 

 

Zleceniodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Wykonawca: 

a)  wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 

b)  niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania, 

dokonanego w dowolnej formie, do zmiany sposobu ich przetwarzania, 

c)  powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Zleceniodawcy/ niezgodnie z umową, 

d)  nie ma zdolności do dalszego wykonywania Umowy, 

e)  organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że 

Wykonawca naruszył zasady przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 11 [OBOWIĄZKI WYKONAWCY PO ROZWIĄZANIU UMOWY] 

 

Z komentarzem [IP18]: Wybierz właściwe. 
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1. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w 

terminie do ………… dni kalendarzowych, jest zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy 

lub trwale usunąć wszelkie dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez 

Zleceniodawcę ze swojego systemu informatycznego, elektronicznych nośników 

danych oraz do zniszczenia wszelkich wydruków powstałych w trakcie wykonania 

umowy, a zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe.   

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy jeden z podpisanych 

egzemplarzy protokołu zwrotu lub usunięcia danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g) 

RODO. 

3. Do przetwarzania danych po zakończeniu niniejszej umowy może dochodzić 

wyłącznie w tym zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących przepisów 

prawnych, zwłaszcza przepisów szczególnych obowiązujących Wykonawcę np. w 

celu archiwizacji.  

 

§ 12 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej Umowy 

jest sąd właściwy dla Zleceniodawcy.  

 

 

Z komentarzem [IP19]: Na etapie umowy należy 

przewidzieć co się będzie działo z danymi po jej 

zakończeniu. Dane osobowe mogą być dalej 

przechowywane przez Wykonawcę, tylko jeśli istnieje ku 

temu podstawa prawna, która nakazuje mu dalsze 

przetwarzanie. O tym mówi ust. 3. 
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 _______________________      ______________________                                                                                

 Zleceniodawca       Wykonawca 

      [Data i podpis]       [Data i podpis] 

 

 

 

Z komentarzem [IP20]: Data i podpisy Stron. 


