Załącznik nr 5 do umowy

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze, akcesoryjne względem umowy nr .... / .....z dnia ....... r.-zwanej dalej „Umową
Główną”, porozumienie powierzenia przetwarzania danych zwane dalej „Porozumieniem”,
reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych
wynikających z zawartej Umowy Głównej.
2. Przetwarzanie danych osobowych -odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:
a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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) zwanego dalej „RODO“–od dnia 25.05.2018 r.;
b) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
zwanej dalej „UODO”, i aktów wykonawczych do niej, jak również ustawami ją
uchylającymi, regulującymi w jej miejsce ochronę danych osobowych.
§ 2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. . Zamawiający jako administrator danych osobowych swoich przedstawicieli, pracowników
oraz osób odwiedzających Galerię (w tym w szczególności gości Galerii oraz jej
kontrahentów), powierza Wykonawcy na zasadach i w celu określonym w Porozumieniu, w
trybie art. 28 RODO do przetwarzania dane osobowe (zwykłe) w zakresie: imion, nazwisk,
zajmowanych stanowisk służbowych pracowników Galerii, danych kontaktowych, wizerunku
oraz – w stosownych przypadkach – również innych danych niezbędnych do prawidłowej
realizacji Umowy Głównej, określonych wyraźnie przez Zamawiającego za pośrednictwem
poczty e-mail lub pisemnie jako obowiązkowych dla celów wynikających z przedmiotowego
Porozumienia.
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków w imieniu i na rzecz Zamawiającego
wynikających z RODO, UODO, Umowy Głównej i Porozumienia.
3. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę będzie obejmowało wszelkie operacje na danych
niezbędne do należytego wykonania Umowy Głównej, w tym ich zbieranie, organizowanie,
przechowywanie oraz przeglądanie. Przetwarzanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
trwa przez okres obowiązywania Umowy Głównej.
4. .
§ 3. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Porozumienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że
znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
2. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się:
a) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie porozumienia, zgodnie z
Porozumieniem, z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia
stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych
osobowych,

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
c) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Porozumienia,
d) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze
względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Wykonawcy upoważnienie do ich
przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z
Porozumienia oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy,
e) wspierać Zamawiającego w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których
dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w
szczególności niezwłocznie, na żądanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7
dni od daty zgłoszenia takiego żądania, Wykonawca udzieli informacji dotyczących
przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych, w tym zastosowanych
technicznych i organizacyjnych środkach zabezpieczenia danych osobowych,
f) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia
naruszenia, informować Zamawiającego o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w
szczególności jego skali, charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości
podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować
dla podmiotów danych; do czasu uzyskania instrukcji od Zamawiającego, Wykonawca, bez
zbędnej zwłoki, podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i
naprawienie negatywnych skutków naruszenia,
g) umożliwić Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego
przeprowadzanie audytów przetwarzania powierzonych danych osobowych; w tym celu
Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub upoważnionego podmiotu udzieli informacji
dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, technicznych i
organizacyjnych środkach ich ochrony, a także umożliwi dostęp do swoich pomieszczeń,
pracowników i współpracowników oraz urządzeń, w zakresie uzasadnionym wykonywaniem
czynności audytowych,
h) niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych
osobowych,
i) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, informować (o ile nie
doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, oraz o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej
do Wykonawcy, także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
danych osobowych przez Wykonawcę,
j) przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to wynika z obowiązujących przepisów
prawa, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać
przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
(jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności
przetwarzania, Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed jego podjęciem, a następnie
zastosuje się do polecenia Administratora),
k) w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w uzgodnionym między
Stronami formacie, dane osobowe, które przetwarzał w związku z wykonywaniem Umowy, a

następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji, o ile postanowienia innych umów
związanych z Wykonawcą nie stanowią inaczej; na żądanie Zamawiającego, Wykonawca
potwierdzi pisemnie lub elektronicznie usunięcie danych, które przetwarzał w związku z
wykonywaniem Porozumienia; przez usunięcie danych, rozumieć należy takie zniszczenie,
które nie pozwoli na ich ponowne odtworzenie,
l) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, stosownie
do Umowy oraz art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.
§ 4. Podpowierzenie
1. Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu
(podwykonawcy) bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. W razie zgłoszenia przez
Zamawiającego sprzeciwu, co do powierzenia konkretnych operacji przetwarzania danych
innemu podmiotowi, Wykonawca nie ma prawa powierzyć danych objętych sprzeciwem
podwykonawcy, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podwykonawcy, musi rozwiązać
umowę stanowiącą o dalszym powierzeniu temu wykonawcy przetwarzania danych
osobowych.
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni w umowie z
dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki
odpowiadające obowiązkom Wykonawcy określonym w Porozumieniu, w szczególności
dotyczące zapewnienia przez ten podmiot wystarczających gwarancji wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało
wymogom RODO.
4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny przed Zamawiającym za spełnienie obowiązków
wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem
przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających
na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na
Wykonawcy.
§ 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykonywania jego
obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Wykonawca
umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie
dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym
zakresie.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym
możliwość przeprowadzania przez Zamawiającego audytu zgodności przetwarzania danych
osobowych na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
3. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił
przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia.
§ 6. Zasady odpowiedzialności
1. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Głównej ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów RODO, lub innych
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności
gdy:

a) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że
Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych
osobowych;
b) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca lub dalszy podmiot
przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
c) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Wykonawca lub dalszy
podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych
wynikających z Porozumienia lub obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie
zastosuje się do zaleceń pokontrolnych.
2. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną po stronie Zamawiającego lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z Porozumieniem, lub obowiązującymi przepisami prawa,
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym obejmuje również odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub
zaniechania innych podmiotów w przypadku, gdy powierzył im czynności przetwarzania
danych, a podmioty te nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony
danych.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy Głównej, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe
postanowienia Umowy Głównej zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy Głównej nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu zostaną zastąpione, na mocy niniejszego aneksu, postanowieniami ważnymi w
świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie
zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron Umowy Głównej.
3. Porozumienie stanowi integralną część Umowy Głównej.
4. Porozumienie obowiązuje przez czas trwania Umowy Głównej.
5. Zmiana postanowień Porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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