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Umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych  

W związku z realizacją umowy nr 2/ZP/2017 z dnia …………. roku o świadczenie usług 

dotyczących przygotowania i wydania gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2018 

roku Znak sprawy: OPS/ZP/2/2017 przez Firmę ……………………. z siedzibą Warszawie 

…………………….. 

 

 

Zawarta w dniu …………… roku pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym  

NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 26 lipca 2011 roku nr GP0052/2983/2011 przez Wojciecha Gajewskiego - 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,  

ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, zwanym w dalszej części umowy 

„Administratorem danych"  

a 

…………………………………….. 

z siedzibą Warszawie …………………………………………….. 

podmiotem wpisanym do ……………………………………….. 

posiadającym: NIP: ………………              REGON: 

…………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

 

zwaną (zwanym) dalej „Przetwarzającym" 

 

§ 1  

 

1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administrator danych 
powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w bazie 
danych klientów Administratora danych, korzystających z usług polegających na 
przygotowywaniu, porcjowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w stołówce 
Wykonawcy, zwanych w treści umowy „Usługobiorcami". 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 zostaną powierzone przez Administratora danych w formie 
listy osób uzyskujących pomoc w formie przyznania posiłków. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 zostaną powierzone przez Administratora danych 
Przetwarzającemu na czas realizacji umowy tj. od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 roku. 
na świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, porcjowaniu i wydawaniu 
gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga 
Północ m.st. Warszawy.  

4. Szczegółowe warunki przekazywania listy, o której mowa w ust. 2. określa umowa 
o której mowa powyżej. 

 

§ 2  
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1. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, o których mowa w § 1 
wyłącznie w celu świadczenia usług. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do świadczenia usług. 

3. Wprowadzenie nowych jednostek lub informacji do bazy danych klientów Administratora 
danych nie stanowi zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz nie wymaga 
zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 3  

 

Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100. poz. 
1024). 

 

§ 4   

 

1. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych, w tym opracować dokumentację przewidzianej 
przepisami. 

2. Przyjęcie i wdrożenie dokumentacji określonej w § 4 ust. 1 nastąpi nie później niż  
w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 
 

§ 5  

 
1. Przetwarzający   zobowiązany  jest   wyznaczyć  osobę pełniącą obowiązki administratora   

bezpieczeństwa informacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. W razie niewykonania obowiązku wyznaczenia „administratora bezpieczeństwa 

informacji" przetwarzający może zostać obciążony kara umowną w wysokości 1 % 
całkowitej wartości umowy o której mowa w §1 ust. 3. za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 6  

 

1. Przetwarzający może upoważnić do przetwarzania danych osobowych usługobiorców 
tylko tych pracowników, którzy podpisali zobowiązania do nieujawniania informacji o 
danych osobowych. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się nie upoważniać do przetwarzania danych osobowych 
osób spoza personelu świadczącego usługi dotyczących przygotowania i wydania 
gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2018 roku. 

3. Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydawane będą przez 
przetwarzającego. 

4. Lista osób  upoważnionych, o których mowa w ust.1, będzie każdorazowo uaktualniana 
i  przedkładana administratorowi danych. 

 

§ 7  
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Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji 
związanych z uzyskaniem dostępu do powierzonych danych oraz do zabezpieczenia 
powierzonych danych przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem. 

 

§ 8  

 

W przypadku uzasadnionego roszczenia osoby, której dane są przetwarzane. Przetwarzający 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administratora danych kwoty równej wartości 
odszkodowania wypłacanego osobie, której ochrona danych osobowych została naruszona. 
 

§ 9  

 

Umowa zostaje zawarta na czas zawarcia umowy nr 2/ZP/2017 z dnia ………… roku o 
świadczenie usług dotyczących przygotowania i wydania gorących posiłków dla 
podopiecznych OPS w 2018 roku Znak sprawy: OPS/ZP/2/2017. 

 

§ 1 0  

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Przetwarzający       Administrator danych 

 


