Dotyczy u mow y nr 6/KC/2018 z dnia …………………
UMOWA
powierzenia przetw arzania danych osobow ych,
zwana dalej Umow a
zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiedzy:
Krajowym

Centrum

Bankowania

Tk anek

i

Kom órek

z

siedziba

w

W arszawie,

ul. Chalubins kiego 5, pos iadajac ym numer NIP: 5262738933 oraz numer REGON: 015620567,

reprezentowana/ym przez dr hab. n. med. Artura Kaminskiego – Dyrektora
zwanym dalej Zleceniodawca lub Adm inistratorem
a
…………………. z siedziba w ............................................................................., zarejestrowana/ym w
................................................................. pod numerem ......................., posiadajaca/ym numer NIP
......................... oraz numer REGON ..................................................., reprezentowana/ym przez:
........................................................................................,
zwana/ym dalej Zleceniobiorca lub Podm iotem przetwarzajacym
§1
Definicje

1. Podmiot przetwarzajacy – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy
umowy powierzenia ze Zleceniodawca, zwany takze Zleceniobiorca
2. Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujace o celach i srodkach
przetwarzania danych osobowych, zwany takze Zleceniodawca
3. Zbiór danych - kazdy posiadajacy strukture zestaw danych o charakterze osobowym, dostepnych
wedlug okreslonych kryteriów, niezaleznie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony
funkcjonalnie,
4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostepnianie i usuwanie, a
zwlaszcza te, które wykonuje sie w systemach informatycznych,
5. Rozporzadzenie- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzadzenie o ochronie danych),
6. Inny podmiot przetwarzajacy - podmiot, któremu podmiot przetwarzajacy w imieniu administratora
pod-powierzyl w calosci lub czesciowo przetwarzanie danych osobowych
§2
Przedm iot Um owy, cel, charak ter i zakres

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zleceniodawce danych osobowych do przetwarzania
przez Zleceniobiorce
2. Celem powierzenia jest realizacja uslugi okreslonej w umowie nr 6/KC/2018 oraz w umowie
o wspólpracy, w zakresie danych osób wskazanych.

3. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej,
przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
§3
Czas trwania

1. Podmiot przetwarzajacy uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygasniecia
lub rozwiazania Umowy.
2. W terminie 7 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzajacy zobowiazany jest do usuniecia
powierzonych danych, ze wszystkich nosników, programów i aplikacji w tym równiez kopii, chyba, ze
obowiazek ich dalszego przetwarzania wynika z odrebnych przepisów prawa.
3. Podmiot przetwarzajacy w terminie 7 dni od ustania Umowy zobowiazany jest do zwrotu powierzonych
danych na nosnikach papierowych lub elektronicznych
§4
Obowiazki i prawa

1. Zleceniobiorca zobowiazuje sie wspólpracowac ze Zleceniodawca w zakresie udzielania odpowiedzi
na zadania osoby, której dane dotycza, opisane w rozdziale III Rozporzadzenia (w szczególnosci
informowanie i przejrzysta komunikacja, dostep do danych, obowiazek informacyjny, prawo dostepu,
prawo do sprostowania danych, usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
2. Zleceniobiorca

zobowiazuje sie do pomocy Zleceniodawcy w wywiazaniu sie z obowiazków

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia (w szczególnosci dla bezpieczenstwa przetwarzania,
zglaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby,
której dane dotycza, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla
ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym)
3. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do udostepnienia Zleceniodawcy wszelkich informacji niezbednych
do

wykazania

spelnienia

obowiazków

spoczywajacych

na

Zleceniobiorcy

oraz

umozliwi

Zleceniodawcy lub audytorowi upowaznionemu przez Zleceniodawce przeprowadzanie audytów,
w tym inspekcji, wspólpracujac przy dzialaniach sprawdzajacych i naprawczych
§5
Zglaszanie incydentów

1. Zleceniobiorca

zobowiazuje sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych

do zgloszenia tego Zleceniodawcy bez zbednej zwloki
2. Informacja przekazana Zleceniodawcy powinna zawierac co najmniej:
a.

opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii i przyblizonej liczby osób,
których dane zostaly naruszone i ilosci/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy

b.

opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

c.

opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zleceniobiorce srodków w celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
§6
Korzys tanie przez Zleceniobiorc e z us lug innego podm iotu przetwarzajacego

1. Zleceniobiorca w ramach realizacji Umowy nie korzysta z uslug innego podmiotu przetwarzajacego
a Zleceniobiorca przyjmuje to do wiadomosci i wyraza na to zgode

§7
Dek larowane srodki technic zne i organizac yjne

1. Zleceniobiorca gwarantuje, ze kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do bezterminowego
zapewnienia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z wykonywaniem Umowy,
a w szczególnosci do tego, ze nie bedzie przekazywac, ujawniac i udostepniac tych danych osobom
nieuprawnionym. Jednoczesnie kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do zachowania
w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
2. Zleceniobiorca deklaruje stosowanie srodków technicznych i organizacyjnych okreslonych w art. 32
Rozporzadzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolnosci
powierzonych danych osobowych a w szczególnosci:
a. pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;
b.

zdolnosc do ciaglego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemów
i uslug przetwarzania;

c.

zdolnosc do szybkiego przywrócenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;

d.

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skutecznosci srodków technicznych i organizacyjnych
majacych zapewnic bezpieczenstwo przetwarzania

3. Zleceniobiorca zobowiazuje sie stosowac ochrone powierzonych danych przed niedozwolonym
lub

niezgodnym

z

prawem

przetwarzaniem

(zniszczeniem,

utraceniem,

zmodyfikowaniem,

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych osobowych przesylanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkowa utrata, zniszczeniem
lub uszkodzeniem, za pomoca odpowiednich srodków technicznych lub organizacyjnych („integralnosc
i poufnosc”).
§ 7a
Szczególowe deklarowane srodki techniczne i organizacyjne

1. Zleceniobiorca zobowiazuje sie dopuszczac do przetwarzania danych osobowych osoby
realizujace Umowe nr 6/KC/2018 poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczenstwa pracy
z danych osobowymi.
2. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do przetwarzania danych osobowych
do których uzyskala dostep wylacznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
3. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do zapewnienia poufnosci danych osobowych
przetwarzanych w zwiazku z wykonywaniem Umowy a w szczególnosci do tego, ze nie bedzie
przekazywac, ujawniac i udostepniac tych danych osobom nieuprawnionym.
4. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy sposobów
zabezpieczenia danych osobowych o ile nie sa one jawne.
5. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do nie powodowania niezgodnych z Umowa
zmian danych lub utraty, uszkodzenia lub zniszczenia tych danych.
6. W przypadku wykorzystania sieci publicznej, kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazuje sie
do stosowania zabezpieczonego przed podsluchem polaczenia zdalnego (VPN, SSL, podac inne).

§8
Postanowienia k oncowe

1. Umowa zastepuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiedzy Zleceniobiorca a Zleceniodawca
dotyczace przetwarzania danych osobowych bez wzgledu na to, czy zostaly uregulowane umowa czy
innym instrumentem prawnym.
2. W zakresie nieuregulowanym Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowiazujacego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporzadzenia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Administrator:

Podmiot Przetw arzajacy:

__________________________
__________________________

