ZAŁĄCZNIK NR 3
UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§1
Niniejsza Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik do Umowy
wdrożeniowej z usługami utrzymania zawartej w dniu……….. r.
§2
Strony wskazują poniżej definicje, używane w dalszej części Umowy:
1. Procesor ……………….., któremu Targi Kielce S.A. powierzyło przetwarzanie danych osobowych
na mocy niniejszej Umowy,
2. Powierzający – Targi Kielce S.A.
3. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
4. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.
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§3
Powierzający oświadcza, że jest uprawniony (jako administrator oraz jako podmiot przetwarzający
dane osobowe innego administratora) do powierzenia (dalszego powierzenia) przetwarzania danych
osobowych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie
powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe.
Celem przetwarzania danych przez Procesora jest realizacja usług w ramach Umowy Głównej. Dane
przetwarzane będą przez Procesora wyłącznie w celu wskazanym w zdaniu poprzednim.
Procesor przetwarzać będzie dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO, Ustawy, oraz innych
regulacji prawnych w tym zakresie.
Procesor w szczególności dochowa wymagań wskazanych w art. 32 Rozporządzenia RODO oraz
prowadzić będzie rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z dyspozycją
art. 30 ust. 2 Rozporządzenia RODO.
Ponadto Procesor zobowiązany jest:
a) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednie upoważnione do
tego, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
b) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu powierzać będzie ewentualnie
przetwarzanie danych osobowych;
c) niezwłocznie usunąć dane osobowe po zakończeniu Współpracy ogólnej lub zwrócić je
Powierzającemu;
d) uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomagać
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków wskazanych w art. 32 – 36 Rozporządzenia RODO;
e) umożliwić osobom wskazanym przez Powierzającego, pod kontrolą przedstawicieli Procesora,
dostęp do narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych, celem umożliwienia
weryfikacji spełnienia wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak też
umożliwić Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego

przeprowadzenie audytów w zakresie i na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 pkt h)
Rozporządzenia RODO;
f) udzielić wszelkich informacji lub złożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące danych osobowych, na
każde wezwanie Powierzającego;
g) uzyskać zgodę Powierzającego na ewentualne przekazanie danych osobowych do dalszego
przetwarzania, przy czym na mocy niniejszej Umowy Powierzający wyraża taką zgodę odnośnie
podmiotu: ………………………………………………..
h) nie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa
członkowskiego UE (w takim wypadku Przetwarzający informuje uprzednio Powierzającego o
takim obowiązku i jego realizacji).
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§4
Powierzenie trwa przez czas realizowania przez Strony Umowy .
Powierzający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor
nie wypełnia obowiązków wskazanych w § 1 Umowy.

§5
1. Procesor odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z
nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.
2. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia RODO w ramach realizacji Umowy z
przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie którego Powierzający zostanie zobowiązany do
wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego
organu, Procesor zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny
poniesionych przez Powierzającego.
3. W przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 3 - 6 Umowy, Powierzający może obciążyć Procesora
karą umowną w wysokości 100,000 PLN (słownie: sto złotych) za każde naruszenie.
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§6
Niniejsza Umowa zawarta została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy jest Zakres danych osobowych przekazanych do
przetwarzania
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie ma rozporządzenie RODO, Ustawa
oraz inne regulacje prawne powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Właściwym do rozpoznawania sporów mogących powstać na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd
powszechny właściwy według siedziby Powierzającego.

____________________________

____________________________

Powierzający

Procesor

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH DO PRZETWARZANIA

Kategoria osób, których dane dotyczą

Rodzaj danych osobowych

klient (potencjalny klient)

imię, nazwisko, numer NIP, numer REGON, numer PESEL, branża działalności, dane o statusie podatnika, adres
siedziby, numer telefonu, adres e-mail,

pracownik

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane objęte dokumentacją pracowniczą

