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Załącznik nr 3 do Umowy finansowania usługi Hotele dla Medyków 

 

Umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych 

Zawarta w Warszawie w dniu ………. 

pomiędzy: 

 

……………………………….. z siedzibą w … (…), przy ul. …, posiadającą NIP: …, REGON: …, reprezentowaną 
przez …, zwaną dalej Administratorem,  

 

a 

FUNDACJĄ HOTELE DLA MEDYKÓW, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa,  
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000836600, NIP: 5223181797, REGON. 
385877466, reprezentowana przez osoby podpisane na ostatniej stronie  

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym. 

 

Preambuła 

Mając na uwadze, że: 

1. Strony zawarły umowę .................... („umowa główna”), w związku, z wykonywaniem której Administrator 
powierzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym 
Umową; 

2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje operacje 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora; 

3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania powierzonych danych 
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej „Rozporządzenie”,  

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w 
trybie art. 28 ogólnego 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 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w 
zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 2 
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Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu na podstawie umowy zwykłe dane 
osobowe, dotyczące następujących kategorii osób: 

a) przedstawicieli Administratora – osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy 
głównej, 

- w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu poczty służbowej, 

b) osób korzystających z usługi hotelarskiej na podstawie umowy głównej, tj. personelu 
medycznego w hotelach lub obiektach świadczących usługi hotelarskie, zwane w dalszej 
części umowy Hotelami, wskazanych przez odpowiednie instytucje, a to w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia   2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

- w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy głównej z dnia ……. 

3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności 
przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym 
zakresie niezbędne do realizacji celu o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

 

§ 3 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą 
to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 
i są niezbędne do w realizacji celu niniejszej Umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 
ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną przez 
niego do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie 
trwania ich zatrudnienia u Podmiotu przetwarzającego, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu Umowy usuwa/zwraca* Administratorowi wszelkie dane 
osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy, oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 
istniejące kopie w ciągu 7 dni, chyba że przepisy prawa nakładają na Podmiot przetwarzający inny 
obowiązek w tym zakresie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Podmiot przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe 
usunięcie wszystkich danych. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać, w miarę możliwości, Administratorowi w 
niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się przez niego z: 
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a) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw 
określonych w rozdziale III Rozporządzenia; 

b) obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia 
ochrony danych osobowych, powierzonych Umową, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin 
od chwili uzyskania informacji o potencjalnym naruszeniu, oraz umożliwia Administratorowi 
uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach w tym zakresie 
z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu faktycznego naruszenia.  

8. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania powierzonych danych, Podmiot przetwarzający 
ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 
1 Rozporządzenia oraz ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych 
zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, 
jeżeli planowane przez Podmiot przetwarzający zmiany w opinii Administratora grożą bezpieczeństwu 
danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych 
przez Podmiot przetwarzający. 

 

§ 4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, mającej na 
celu weryfikację czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 2 - dniowym uprzedzeniem. 

 

§ 5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody Administratora danych.   

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

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się 
ze spoczywających na podwykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 
treścią Umowy, przepisami Rozporządzenia lub innymi przepisami krajowymi, a w szczególności za 
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o 
wszelkich wiadomych mu: 

a) postępowaniach, w szczególności sądowych lub administracyjnych, 

b) decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądowych, 
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c) planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez PUODO lub inny podmiot powołany odpowiednimi przepisami do 
pełnienia tożsamej funkcji, dotyczących danych, o których mowa w § 2 Umowy, powierzonych przez 
Administratora. 

 

§ 7 

Czas obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy głównej 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę na zasadach określonych w Umowie głównej. 

 

§ 8 

Rozwiązanie Umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę 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 Administratora 
danych. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

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

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej 
lub prawo krajowe. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje 
Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 
uwagi na ważny interes publiczny.  

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Rozporządzenia. 

4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla 
Podmiotu przetwarzającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

_______________________                                                           ____________________ 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 


