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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(zwana dalej Umową)

dotyczy stypendiów motywacyjnych dla uczniów
zawarta pomiędzy Administratorem danych osobowych oraz Podmiotem przetwarzającym dane osobowe

od dnia zawarcia Umowy.

Data zawarcia Umowy:

Okres zawarcia Umowy:

Administrator Danych:

Nazwa podmiotu, organizacji, 
placówki:

Zespół Szkół Technicznych w Pile

Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej:

Daria Szostak

Adres siedziby: 64-920 Piła, ul. Ceglana 4

NIP: 764-23-10-421

Tel. +48 672124680

Adres e-mail: sekretariat@zst.pila.pl

Adres www zst.pila.pl

Podmiot przetwarzający:

Nazwa podmiotu, organizacji, 
placówki:

Signify Sp z o.o.

Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej:

Adres głównej siedziby:

NIP:

Tel.

Adres e-mail:

Adres www
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1. Definicje.

 Podmiot  przetwarzający  –  podmiot,  któremu  powierzono  przetwarzanie  danych  osobowych  na  mocy
umowy powierzenia z Administratorem;

 Administrator  -  organ,  jednostka  organizacyjna,  podmiot  lub  osoba,  decydujące  o  celach  i  środkach
przetwarzania danych osobowych;

 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;

 Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych;

 Rozporządzenie-  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);

 Inny podmiot przetwarzający - podmiot,  któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora pod-
powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 Administrator  Danych  powierza  Podmiotowi  przetwarzającemu,  w  trybie  art.  6  oraz  art.  28  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

 Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu
do przetwarzania. 

 Administrator  Danych  powierza  Podmiotowi  przetwarzającemu  przetwarzanie  danych  osobowych  w
zakresie określonym w niniejszej umowie.

3. Zakres i cel przetwarzania danych.

 Podmiot  przetwarzający  będzie  przetwarzał,  powierzone  na  podstawie  umowy,  następujące  dane
osobowe:

Dane osobowe uczniów otrzymujących stypendium motywacyjne: Imię i nazwisko, data urodzenia,
numer rachunku bankowego.

Dane kontaktowe osoby reprezentującej dyrekcję szkoły i odpowiedzialnej za proces przyznawania
stypendiów motywacyjnych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 Powierzone  przez  Administratora  dane osobowe  będą przetwarzane  przez  Podmiot  przetwarzający  w
sposób zgodny z treścią umowy i jedynie przez czas jej trwania, wyłącznie w celu:

Wypłaty stypendiów motywacyjnych wyznaczonym uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Pile
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4.  Sposób  wykonania  umowy  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  i  obowiązki  Podmiotu
przetwarzającego.

 Podmiot  przetwarzający zobowiązuje  się,  przy przetwarzaniu  powierzonych danych osobowych,  do ich
zabezpieczenia  poprzez  podjęcie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  o  których  mowa  
w szczególności art. 28 i art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

 Podmiot przetwarzający oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

◦ prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych; 

◦ znajdujące  się  w  jego  posiadaniu  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do  przetwarzania
danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;

◦ 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 ogólnego rozporządzenia o
ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  zmianą,  utratą,  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem.

◦ do  realizacji  przedmiotu  umowy  wyznaczy  pracowników  posiadających  stosowne  umiejętności  i
upoważnienia do przetwarzania danych oraz będą zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz
sposoby ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i
po jego ustaniu.

◦ po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem przekazuje protokolarnie wszystkie
dane Administratorowi, które powstały w wyniku realizacji  umowy podstawowej, a następnie usuwa
wszelkie dane osobowe (oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 Podmiot  przetwarzający  może  powierzyć  dane  osobowe  objęte  niniejszą  umową  do  dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zleceniodawcy.  

 Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  po  stwierdzeniu  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  do
zgłoszenia tego Administratorowi bez zbędnej zwłoki.

 Podmiot  przetwarzający  po  zakończeniu  świadczenia  usług  związanych  z  przetwarzaniem  usuwa  w
terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych.

 Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:

◦ opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii  i przybliżonej liczby osób,
których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy;

◦ opis możliwych konsekwencji naruszenia;

◦ opis  zastosowanych  lub  proponowanych  do  zastosowania  przez  Zleceniobiorcę  środków  w  celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
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5. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego.

 Podmiot  przetwarzający  jest  odpowiedzialny  za  udostępnienie  lub  wykorzystanie  danych  osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupoważnionym. 

 Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Administratora  danych  o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania
przez  Podmiot  przetwarzający  danych  osobowych  określonych  w  umowie,  o  jakiejkolwiek  decyzji
administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym  przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Podmiotu
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach  dotyczących  przetwarzania  w  Podmiocie  przetwarzającym  tych  danych  osobowych,  
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy. Niniejszy ustęp
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

 W przypadku nałożenia kary na Administratora związanej z systemem ochrony danych osobowych lub
roszczeń wobec Administratora, które będą następstwem działania Podmiotu przetwarzającego w zakresie
ochrony danych osobowych, które zostały powierzone przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu,
Podmiot  przetwarzający  jest  zobowiązany  do  zwrotu  środków  finansowych  Administratorowi  oraz
naprawienia szkód osobom, które ucierpiały w wyniku działań Podmiotu przetwarzającego.

6. Prawo kontroli Podmiotu przetwarzającego.

 Administrator  danych  zgodnie  z  art.  28  ust.  3  pkt  h)  Rozporządzenia  ma  prawo  kontroli,  czy  środki
zastosowane przez Podmiot  przetwarzający przy przetwarzaniu i  zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy.

 Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z
minimum 24 godzinnym jego uprzedzeniem.

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

 Podmiot  przetwarzający  udostępnia  Administratorowi  wszelkie  informacje  niezbędne  do  wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

7. Zasady zachowania poufności.

 Podmiot  przetwarzający  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”).

 Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z 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.

 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.
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8. Rozwiązanie umowy. 

 Administrator  danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzający:

◦ pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

◦ przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

◦ powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

9. Postanowienia końcowe.

 Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  na  str.  1  niniejszej  umowy,  stronom  przysługuje  prawo
wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym/  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia  (określić)  w przypadku  braku  realizacji  przedmiotu  umowy lub  jej  naruszeń,  o  których
mowa w niniejszej umowie.

 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

 W  sprawach  nieuregulowanych  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  obowiązującego  na  terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.

 Sądem  właściwym  dla  rozpatrzenia  sporów  wynikających  z  niniejszej  umowy  będzie  sąd  właściwy
Administratora danych.

......................................................................                                           ......................................................................
Administrator danych                                                                                  Podmiot przetwarzający
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