
Załącznik nr 3 
 

      Umowa (projekt) 

 
zawarta  dnia …........... 2022  r. pomiędzy: Teatrem „MASKA” w Rzeszowie 
 ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, zwanym  dalej Zleceniodawcą  reprezentowanym przez: 
 
 Monikę Szelę – Dyrektora, 
 przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Magdaleny Leszczyńskiej 
a 
…................................................................................................... zwaną dalej Zleceniobiorcą , 
reprezentowaną przez : 
 
1.  …............................................ 
2.  …............................................ 
  

§1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest realizowana przez  Zleceniobiorcę ochrona mienia w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na działaniach zapobiegających przestępstwom 
i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej 
z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektów  
Zleceniodawcy tj.: Teatru „MASKA” w Rzeszowie. 
2. Pracownicy ochrony zobowiązani są do: 
- obsługi w trakcie pełnienia dyżuru technicznych systemów zabezpieczeń Teatru (centrala 
  sygnalizacji pożaru Polon 4000 oraz  system włamania i napadu)  i podjęcia natychmiastowej    
  reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- obsługi monitoringu  w zakresie podglądu w czasie rzeczywistym (kamery rejestrujące obraz), 
- obsługi bramki wjazdowej na parking  (szlabanu parkingowego), 
- codziennego kontrolowania stanu zabezpieczeń pomieszczeń od chwili rozpoczęcia, w trakcie 
   trwania i zakończenia dyżuru. W obiekcie należy dokonać sprawdzenia stanu zabezpieczenia   
  (zamknięcia) drzwi i okien, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji sanitarnych, CO,   
   ppoż. i innych urządzeń znajdujących się w obiekcie chronionym, 
-  uniemożliwienia  wstępu na ochraniany teren osobom nieupoważnionym, 
-  prowadzenie niezbędnych działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 
   mieniu oraz powstaniu szkody w tym mieniu, pożaru, zalania itp, 
-  natychmiastowego reagowania na sygnały pracowników o zagrożeniu, 
- podejmowania interwencji w przypadku wystąpienia zakłócenia porządku (ze szczególnym 
  uwzględnieniem  parkingu przylegającego do Teatru), 
- niezwłocznego powiadamiania upoważnionych pracowników Zamawiającego o każdym 
  stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub uszkodzeniach instalacji   
  i urządzeń w obiekcie, 
- przeprowadzania obchodów obiektu w czasie dyżuru z  jednoczesnym dokonaniem odpowiednich 
  wpisów do książki dyżurów (raportów) oraz zapewnieniu porządku publicznego na terenie   
  nadzoru, 
- podejmowania wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem w przypadku 
  stwierdzenia próby włamania lub ataku na chronione mienie lub osoby, 
- niezwłocznego powiadamiania o tego rodzaju zdarzeniach dyżurnego/operatora  Stacji 
  Monitorowania Alarmów podległej Przedsiębiorstwu "Specjał" w Rzeszowie, które  świadczy na    
  rzecz Teatru usługę w zakresie monitorowania obiektu celem wysłania Grupy Interwencyjnej i 
  objęcia obiektu jej doraźnym dozorem, 
- gospodarowania kluczami do pomieszczeń w szczególności wydawaniu i przyjmowaniu kluczy   
  zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami w tym również pracownikom obcych Firm    
  wynajmujących pomieszczenia biurowe w Teatrze. Otwieraniu i zamykaniu w czasie pełnionego    
  dyżuru drzwi wejściowych do obiektu. Każdorazowo po zakończeniu w danym dniu dyżuru,    



  przekazywaniu kluczy do głównych drzwi wejściowych ochranianego obiektu  do Ratusza 
  Miejskiego i odbiór ich przed rozpoczęciem służby w dniu następnym, 
- obsługi centrali telefonicznej oraz wykonywania drobnych prac porządkowych (koszenie trawy, 
  sprzątanie chodnika i  parkingu a w okresie zimy odśnieżanie schodów, chodnika oraz parkingu)   
  podczas nieobecności  pracowników Teatru odpowiedzialnych za utrzymanie czystości, 
- egzekwowania od osób przebywających na terenie obiektu aktualnych rygorów sanitarnych 
  wprowadzanych przez służby sanitarne kraju w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia    
  epidemicznego lub pandemii. 
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
-  przestrzegania przepisów prawa (zwłaszcza przepisów BHP i ppoż.) przy wykonywaniu 
   przedmiotu zamówienia, 
-  zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
-  zagwarantowania  pracownikom wykonującym zadania ochronne w ochranianym  obiekcie 
   jednolitego ubioru oraz identyfikatorów osobistych  i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego   
   wykonania przydzielonych im zadań, 
- dbania o wygląd zewnętrzny i właściwe reprezentowanie Zamawiającego przez pracowników 
   wykonujących zadania ochronne, 
- nie ujawniania informacji związanych z ochroną obiektu osobom postronnym, 
- kierowania się zasadami etyki zawodowej, 
- przestrzegania postanowień przepisów prawnych związanych z obowiązkiem zachowania 
  tajemnicy służbowej i respektowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.   
  o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o ochronie   
  osób i mienia oraz aktów wykonawczych, 
- powiadomienia Zamawiającego na piśmie o podwyższeniu zagrożenia ochranianego obiektu, 
- przedstawienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy „Regulaminu 
  wewnętrznego służby” opracowanego przez Zleceniobiorcę , który określi szczegółowe obowiązki   
  pracownika ochrony, sposób pełnienia służby, dokumentację, sposób jej prowadzenia oraz tryb 
  postępowania w razie wystąpienia szkody i innych nieprawidłowości w chronionym obiekcie. 
  Zamawiający zapewni pracownikom ochrony podstawowe warunki socjalno-bytowe tj.   
  pomieszczenie (wartownię) oraz  dostęp do WC i umywalni z wodą. 
4. Ponadto pracownicy ochrony zobowiązani będą znać: 
- rozmieszczenie głównych wyłączników prądu, zaworów: zimnej i ciepłej wody oraz c.o. w   
  obiekcie,   
- przepisy bhp i p.poż. obowiązujące na terenie chronionego obiektu, 
- rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, wyjść z obiektu, lokalizację i zasady posługiwania się 
  podręcznym sprzętem gaśniczym, sposób i miejsce uruchamiania instalacji zraszaczowej i klapy 
  p.poż. w które wyposażony jest ochraniany obiekt, 
- obsługę zainstalowanych systemów alarmowych, 
- numery telefonów alarmowych w szczególności do policji, straży pożarnej, straży miejskiej, 
  pogotowia: ratunkowego, gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, 
  dźwigowego a także  firm monitorujących ochraniany obiekt w zakresie włamania i napadu oraz 
  p.poż. 
                                                                      § 2. 
   
1.Ochronę sprawować będą pracownicy Zleceniobiorcy, posiadający kwalifikacje zgodnie z 

ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  z 2018 r. poz.2142 z późn. zm.) . 
2. Zleceniobiorca zapewnia ochronę obiektu, należącego do Zleceniodawcy, na posterunku stałym  
w następujących dniach i godzinach: 

• od 8.00 do 22.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku, 

• od 6.00 do 8.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w dniach nieobecności w 
pracy pracownika ochrony Zleceniodawcy, 

• od 8.00 do 22.00 w soboty, 

• od 10.00 do 20.00 w niedziele i święta, 
oraz  zrealizuje pełnienie nieregularnych dyżurów całodobowych, których terminu z góry nie można 
określić ponieważ wynikają one z bieżących potrzeb Teatru, np. próby do spektakli, wyjazdy w 
teren, imprezy obce itp. Dyżury te będą pełnione na podstawie informacji o zapotrzebowaniu 



przekazanej przez Zleceniodawcę ze wskazaniem terminu i godzin dyżuru z co najmniej 1-
dniowym wyprzedzeniem. 

                                                                       § 3. 
 
  Zleceniobiorca oświadcza, że posiada bezterminową koncesję wydaną przez MSWiA       na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz status Zakładu 
Pracy Chronionej. Koncesja stanowi załącznik do umowy. 
 
          § 4. 
 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualnie i posiadać będzie przez cały okres trwania umowy 
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (aktualna polisa 
stanowi załącznik do umowy). W związku z tym wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody w 
mieniu Zleceniodawcy mające związek z zawinionym niewykonaniem przez Zleceniobiorcę jego 
obowiązków w ramach realizowanej usługi, do wysokości kwoty zawartej w polisie przejmuje 
ubezpieczyciel. 
2. Zleceniodawca jest zobowiązany zgłaszać Zleceniobiorcy powstanie szkody w chronionym mieniu 
nie później niż w terminie trzech dni roboczych od chwili  dowiedzenia się o powstaniu szkody. 
3. Zleceniobiorca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za szkodę 
powstałą w chronionym mieniu Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie odpowiada za mienie 
podwykonawców i dzierżawców Zleceniodawcy, jeżeli nie zostało ono przyjęte do ochrony na 
podstawie protokołu i nie było odpowiednio zabezpieczone. 
4. Zleceniobiorca nie odpowiada za wartości pieniężne przechowywane niezgodnie  z wymogami 
określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
 transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 
5. W przypadku zaistnienia uszkodzenia mienia lub kradzieży chronionego mienia obowiązuje 
następujący tryb postępowania: 

• Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz niezwłocznego 
powiadomienia Zleceniodawcy. 

• W zakresie właściwości Zleceniodawcy leży powiadomienie o zdarzeniu Policji. 

• Po przybyciu Zleceniodawcy lub jego przedstawiciela zostaje sporządzona notatka służbowa 
o zdarzeniu zatwierdzona przez obie strony. 

• Zleceniodawca sporządza protokół z udziałem Zleceniobiorcy, w którym podaje rodzaj, ilość 
i wartość utraconych przedmiotów lub poniesionej szkody. Wstępne dochodzenie lub 

inwentaryzacja winny być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zleceniobiorcy. 
 6. Wysokość szkody Zleceniodawca jest obowiązany udokumentować. 
 7.Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy potrącać  swojej wierzytelności z tytułu 
 wynagrodzenia za usługę z wierzytelności Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu 
odpowiedzialności za szkodę. 

§ 5. 
Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
-    należytej staranności w technicznym zabezpieczeniu obiektu tj.: odpowiednie zamknięcia,   
     ogrodzenie, oświetlenie, dostęp do środków łączności, 
-    zapewnienia pracownikom ochrony odpowiednio bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Zleceniobiorca  sporządza "Charakterystykę warunków pracy” ochranianego obiektu zgodnie z 
zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy. 

§ 6. 
 

Za czynności opisane w § 1  Zleceniodawca  zobowiązuje się zapłacić stawkę  za roboczogodzinę 
w wysokości  ….... zł netto, słownie: …........................................., pomnożoną przez ilość  
przepracowanych godzin w danym miesiącu. 
Do powyższej kwoty będzie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek, gdyż 
Zleceniobiorca jest jego płatnikiem i posiada NIP :.................................. wydany przez Urząd  
Skarbowy w.......................... 
Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni po dacie wystawienia faktury, pod warunkiem 



doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT na co najmniej 14 dni 
przed terminem płatności.. 
                                                                      § 7. 
  
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 1. 01.2023 r.  do 31.12.2023 r, 
 

§ 8. 
Ustalenia dodatkowe: 
- Zleceniobiorca  będzie prowadził dokumentację odzwierciedlającą przebieg i godziny pracy  
pracowników ochrony mienia określoną w Instrukcji pełnienia służby przez  pracownika ochrony, 
jaką sporządzi po zawarciu umowy. 
- Zleceniodawca upoważniony jest do kontroli pracowników Zleceniobiorcy w zakresie 
wykonywanych zadań wynikających z niniejszej umowy, fakt kontroli należy odnotować w książce 
kontroli. 
- Koordynatorem sprawującym  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy będzie inspektor  BHP 
Zleceniodawcy. Osobą współpracującą z koordynatorem  ze strony Zleceniobiorcy jest  jego  
inspektor BHP /art.208 Kodeksu Pracy/. 

- Zleceniodawca jest Administratorem danych osobowych podlegających przetwarzaniu w zakresie 
realizacji niniejszej umowy, a kwestie dotyczące przetwarzania reguluje odrębna umowa 
powierzenia danych osobowych.   

§ 9. 
  

 Zleceniodawca  korzystający z usług ochrony  mienia ma prawo do ulg przy dokonywaniu 
wpłat na PFRON w wysokościach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji 

zawodowej I społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.z 2019 r. poz.1172 z 

późn.zm./. 
Wysokość ulgi  Zleceniobiorca przekazuje  każdego miesiąca oddzielnym pismem, po uregulowaniu 
przez Zleceniodawcę należności za zrealizowaną usługę  w nieprzekraczalnym terminie płatności 
określonym na fakturze. /§ 22 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej I 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /. 

 
 § 10. 
 

 Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
razie rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
obowiązków określonych w  § 4 umowy. 

 § 11. 
 

Wprowadzenie zmian umowy wymaga sporządzenia  pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 § 12. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.                 

 
§ 13. 

 Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy  jest powołany właściwy  
rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny w Rzeszowie. 
        

§ 14. 
 

OŚWIADCZENIE  ZLECENIODAWCY 

 Oświadczam, że jestem płatnikiem  podatku VAT, posiadam NIP : 813-02-67-912  nadany 
przez Urząd Skarbowy w Rzeszowie i jestem uprawniony do otrzymywania  faktur VAT. 

 Oświadczam, że chcę korzystać  z ulg we wpłatach na PFRON. 
                 

      



     § 15. 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zleceniodawca , pozostałe dwa  Zleceniobiorca . 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Kopia koncesji MSWiA 
2. Kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 
 
       

Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       .................................................                      ................................................    
                 Zleceniodawca                                                   Zleceniobiorca 
 



      
     Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
  
zawarta   w dniu...... grudnia 2022 r. w  Rzeszowie pomiędzy Stronami: 
   
Teatrem „MASKA” w Rzeszowie z siedzibą pod adresem: 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, 
NIP: 813-02-67-912,  w imieniu której działa: 
 
Pani Monika Szela – Dyrektor, 
zwana w dalszej części Umowy „Administratorem", 
 
oraz 
 
…....................................... 
zwana w dalszej części Umowy „Procesorem", zawarta została Umowa następującej treści: 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1.RODO - oznacza to 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 (inaczej: 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119). 
2.Ust RODO - oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
2018 poz. 1000). 
3.Umowie - oznacza to niniejszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
4.Umowie głównej - oznacza to umowę nr 935/12/18, o ochronę mienia zawartą w dniu 18 grudnia 
2018 r., w związku z której wykonywaniem Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie określonym Umową. 
5.Obiekcie - oznacza to teren i znajdujące się na nim obiekty Administratora położone w Rzeszowie 
przy ul. Mickiewicza 13. 
 

§ 2 Przedmiot Umowy 
 

1.Strony oświadczają, że niniejsza Umowa, jako umowa akcesoryjna do Umowy głównej, zawarta 
została w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 28 RODO. 
2.Przedmiotem Umowy jest określenie celów, podstaw prawnych oraz zasad i czynności 
dotyczących wykonywania przez Procesora przetwarzania i ochrony danych osobowych 
powierzonego przez Administratora. 
3.Powierzenie przez Administratora Procesorowi działań z zakresu przetwarzania danych 
osobowych odbywa się na warunkach zapisanych w art. 28 ust. 3 RODO. 
 

    § 3 Cele i przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych 
 

1.Administrator powierza i poleca Procesorowi przetwarzanie polegające na zbieraniu i 
przechowywaniu danych osobowych w celu zapewnienia rozliczalności wstępu osób i wjazdu 
pojazdów na teren chronionego obiektu. 
2.Czynności związane z realizacją celu opisanego w punkcie 1 podejmowane będą na podstawie:



a.Art. 6 ust. 1 lit. f - w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
polegającego na zapewnieniu rozliczalności osób i pojazdów przebywających na terenie 
obiektu dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ludziom i zasobom Administratora. 
b.Art. 6 ust. 1 lit. c - w celu zrealizowania wymogów związanych z ochroną obiektu 
wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, nr 114, 
poz. 740 ze zm.). 
3.Przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych w punkcie 2 nie wymaga zgody osób, 
których dane podlegają przetwarzaniu. 
 

§ 4 Rodzaj danych i kategorie osób 
 

1.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych dotyczyć będzie pracowników, klientów oraz 
kontrahentów Administratora. 
2.W celach wymienionych w § 3 punkcie 1 Procesor będzie zbierać następujące dane 
osobowe zwyczajne: 
a. imię i nazwisko osoby wchodzącej na teren obiektu chronionego lub imię i nazwisko 
kierowcy pojazdu wjeżdżającego na teren obiektu. 
W przypadku pracowników przychodzących do pracy polegać to będzie na umożliwieniu 
odnotowania  faktu przybycia na teren obiektu i przekazania/zwrotu kluczy do pomieszczeń . 
b. numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren obiektu. 
c. godzinę wejścia lub wjazdu oraz wyjścia lub wyjazdu osoby lub pojazdu. 
d. numer telefonu kierowcy pojazdu wjeżdżającego i parkującego na terenie obiektu. 
3.Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Procesora przez okres nie dłuższy niż 
3 miesiące i na wezwanie udostępniane Administratorowi i/lub podmiotom upoważnionym z 
tytułu prawa do ich przetwarzania dla realizacji celów własnych. 
Po tym okresie zebrane dane osobowe będą niszczone. 
 

   § 5 Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

1.Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy wiąże się wprost z realizacją 
Umowy głównej i jest nieodpłatne. 
2.Przetwarzanie odbywa się w uzgodnionej z Administratorem formie wybranej przez 
Procesora. 
3.Uwzględniając w szczególności stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o 
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Procesor zobowiązuje się 
wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający temu ryzyku, w tym w szczególności wynikające z art. 32 RODO. 
4.Procesor oraz każdy podmiot i osoba działająca z upoważnienia Procesora, zgodnie z 
zapisem art. 29 RODO, przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora, 
chyba że wymagają tego przepisy prawa. 
 

§ 6 Obowiązki Procesora 
 

1.Procesor zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie dla 
osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Umowy. 
2.Procesor zapewni by każda osoba, która będzie przetwarzać dane osobowe w ramach 
niniejszej Umowy została do tego upoważniona i przeszkolona. 
3.Procesor zapewni, żeby każda z osób, o których mowa w punkcie 1, została uprzednio 
zobowiązana do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Przedmiotowa 
tajemnica obejmuje również wszelkie informacje dotyczące metod przetwarzania oraz 
sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Tajemnicę 
należy zachowywać nie tylko przez cały okres zatrudnienia u Procesora, ale również po 
ustaniu tego zatrudnienia, a także po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy 
cywilnoprawnej. 



4.Procesor współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora 
obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych wynikających z art. 32-36 RODO. 
5.Procesor zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osób, których 
dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. Procesor 
oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. 
6.Procesor zobowiązuje się do poinformowania Administratora bez zbędnej zwłoki o 
postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym przetwarzania powierzonych mu 
danych osobowych, o decyzjach administracyjnych lub orzeczeniach wydanych w związku z 
przetwarzaniem przez niego danych osobowych lub o kontroli, inspekcji dotyczących 
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych prowadzonych przez organy nadzorcze, 
urzędy państwowe. Policję lub sąd. 
7.Procesor zobowiązuje się do przekazania, na żądanie Administratora, informacji na temat 
obowiązków lub zaleceń jakie zastosował względem wydanych wobec niego decyzji, 
orzeczeń, wyników kontroli, inspekcji dotyczących ochrony danych osobowych. 
8.Procesor oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani nie korzysta 
z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. W przypadku zamiaru bądź obowiązku 
takiego przekazywania zobowiązuje się poinformować Administratora, celem podjęcia przez 
Administratora decyzji i działań zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych 
z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 
9.Procesor, w przypadku, gdy poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych 
przez Administratora poleceń lub instrukcji, niezwłocznie informuje Administratora o 
stwierdzonej wątpliwości, w formie udokumentowanej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem 
utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu. 
10.W przypadku dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Procesor 
zobowiązany jest zastosować się do wymogu uwzględnienia ochrony danych w fazie 
projektowania z art. 25 ust. 1 RODO. Ma wówczas obowiązek poinformować Administratora o 
planowanych zmianach, tak by zapewnić Administratorowi możliwość reagowania w 
przypadku, gdy w opinii Administratora planowane zmiany mogłyby grozić uzgodnionemu 
poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększałyby ryzyko naruszenia praw i wolności osób, 
wskutek przetwarzania ich danych przez Procesora. 
11.Procesor zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w 
szczególności rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz udostępniać 
go na żądanie Administratora, za wyjątkiem tych informacji, które stanowią tajemnice 
handlowe klientów Procesora. 
12.W przypadku stosowania zautomatyzowanego przetwarzania do realizacji celu Umowy, w 
tym profilowania. Procesor zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO, informuje Administratora w celu 
oraz w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego. 
13.Procesor zobowiązany jest zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych 
osobowych szkolenie z zakresu ich ochrony. 
 

§ 7 Obowiązki Administratora 
 

1.Administrator zobowiązany jest współdziałać z Procesorem w wykonaniu Umowy, udzielać 
mu informacji niezbędnych do jej wykonania. 
2.Administrator zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień w formie udokumentowanej wraz z 
uzasadnieniem w razie wątpliwości co do legalności poleceń lub instrukcji, które wydał 
Procesorowi. 
3.Administrator zobowiązany jest wywiązywać się terminowo z obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy. 
 

        § 8 Powiadomienie o podejrzeniu i/lub stwierdzeniu naruszenia danych 
osobowych 
 



1.Procesor w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych lub stwierdzenia 
ich naruszenia zobowiązuje się do: 
a. przekazania Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
pierwszego zgłoszenia, informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu  naruszenia oraz umożliwia 
Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających; 
b. przekazania Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin 
informacji do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych 
osobowych, o ile naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia jej praw i 
wolności. 
2.W przypadku, gdy Procesor gromadzi i przechowuje dane przekazane do przetwarzania 
przez Administratora, Administrator w związku z podejrzeniem naruszenia ochrony danych 
osobowych lub stwierdzeniem ich naruszenia zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później 
niż w ciągu 24 godzin od podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia powiadomić o tym 
Procesora, celem zabezpieczenia przez Procesora danych osobowych przed potencjalnym 
ich naruszeniem. 
3.Powiadomienie o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzenia naruszenia danych osobowych 
przez obie Strony powinno być złożone w formie udokumentowanej na papierze lub 
elektronicznej. Jeżeli Administrator nie uczestniczył w czynnościach wyjaśniających Procesor 
zobowiązany jest przedstawić na żądanie Administratora dokumentację dotyczącą naruszenia. 
 

§ 9 Sprawowanie kontroli ochrony danych osobowych 
 

1.Procesor umożliwi Administratorowi lub podmiotowi trzeciemu upoważnionemu przez 
Administratora kontrolowanie sposobu przetwarzania danych osobowych, także 
przeprowadzenie audytu lub inspekcji w obszarach, w których Procesor przetwarza 
powierzone mu dane osobowe. 
2.Administrator lub podmiot przez niego wyznaczony ma prawo weryfikować przestrzeganie 
zasad przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych wynikających z RODO oraz 
niniejszej Umowy, jak również w zakresie zgodności operacji przetwarzania, miedzy innymi 
poprzez żądanie udzielenia wszelkich informacji dotyczących przebiegu przetwarzania 
powierzonych danych, wgląd do dokumentacji związanej z przetwarzaniem, rejestrów 
przetwarzania, systemów informatycznych, w których są one przetwarzane. 
3.Administrator powiadomi Procesora o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w tym audytu lub 
inspekcji na co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem, a w przypadku powzięcia wiadomości 
o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego zobowiązań wynikających z przepisów prawa 
lub niniejszej Umowy Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo dokonać 
niezapowiedzianej kontroli. 
4.Każdorazowo przeprowadzenie kontroli, w tym audytu lub inspekcji wymaga sporządzenia 
przez Administratora lub podmiot przez niego wyznaczony protokołu pokontrolnego, 
podpisanego przez wszystkie strony. Procesor zobowiązuje się, w terminie uzgodnionym z 
Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na 
celu usuniecie uchybień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 
 

      § 10 Usunięcie danych osobowych 
 

1.Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Procesor nie ma prawa do dalszego przetwarzania 
danych osobowych podlegających niniejszej Umowie, jest obowiązany przekazać 
Administratorowi dane osobowe podlegające przetwarzaniu oraz usunąć wszelkie posiadane 
kopie tych danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub przepisy prawa nakazują 
dalsze ich przechowywanie. 
2.Strony uzgadniają sposób usunięcia danych osobowych w drodze pisemnego dokumentu. 
3.Procesor usunie dane po upływie nie dłużej niż 3 miesięcy od zakończenia Umowy, chyba 
że Administrator poleci mu zrealizować to w krótszym czasie. 
 

§ 11 Wtórne powierzenie przetwarzania danych osobowych 



 
1.Procesor ma prawo powierzyć konkretne wyspecjalizowane operacje przetwarzania danych 
osobowych w drodze pisemnej umowy powierzenia wtórnego innemu podmiotowi 
przetwarzającemu (Procesor Wtórny) za uprzednią zgodą Administratora wyrażoną na piśmie. 
2.Procesor, chcąc powierzyć wtórnie Procesorowi Wtórnemu przetwarzanie danych 
osobowych, musi powiadomić Administratora o nazwie i tożsamości Procesora Wtórnego, o 
charakterze operacji do wtórnego powierzenia, zakresie danych oraz celu i czasie trwania. 
3.Na żądanie Administratora Procesor zobowiązany jest okazać umowę powierzenia 
wtórnego. 
4.Procesor w ramach wtórnego powierzenia przetwarzania danych osobowych przestrzega 
uzgodnionych w Umowie warunków przy korzystaniu z usług Procesora Wtórnego. 
5.Dokonując powierzenia wtórnego Procesor zobligowany jest do zobowiązania Procesora 
Wtórnego do realizacji wszystkich obowiązków Procesora wynikających z niniejszej Umowy, z 
wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania z uwagi na naturę konkretnego powierzenia 
wtórnego. 
6.Procesor zapewni, żeby Administrator posiadał wynikające wprost z umowy powierzenia 
wtórnego uprawnienia względem Procesora Wtórnego. Wypowiedzenie lub rozwiązanie 
umowy powierzenia wtórnego wymaga jednoczesnego powiadomienia Administratora przez 
Procesora. 
7.Jeżeli Procesor Wtórny nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 
danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie 
obowiązków przez Procesora Wtórnego spoczywa na Procesorze. 
8.Za działania i/lub zaniechania poczynione przez Procesora Wtórnego w ramach niniejszej 
Umowy Procesor odpowiada jak za swoje. 
 

    § 12 Postanowienia końcowe 
 

1.Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z 
niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Procesora lub gdy działa 
poza zgodnymi z prawem poleceniami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Procesor 
odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych 
środków bezpieczeństwa. 
2.Umowa została podpisana na czas nieokreślony, ale nie dłuższy, niż czas obowiązywania 
Umowy głównej zawartej między Stronami w dniu....... grudnia 2022 r. 
3.W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy z zapisami Umowy 
głównej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Oznacza to, że sprawy 
pomiędzy Administratorem a Procesorem dotyczące przetwarzania danych osobowych należy 
regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy. 
4.Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 
nieważności. 
5.Nieprzestrzeganie niniejszej Umowy będzie stanowić poważne naruszenie Umowy głównej 
i może skutkować wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym Umowy głównej. 
6.Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikających w niniejszej Umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Administratora. 
7.Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
                 Procesor:       Administrator 

 

 


