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Dotyczy umowy nr: ULC-BDG-GI-261-Wa-…./2018    Załącznik nr 8 do Umowy 

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zawarta w Warszawie w dniu ………………2018, pomiędzy: 

Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 2, 

reprezentowanym przez:  

Pana Piotra Samsona 

zwanym dalej „Powierzającym”, 

a,  

Firmą…  z siedzibą w Warszawie przy ulicy …, 00-000 …, posiadającym nr NIP … oraz nr REGON 

…, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)/ 

Krajowego Rejestru Sądowego zwaną  dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

 

Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

1. ustawa   ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  

    2018 r poz. 1000); 

 

2. ogólne rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

§ 2 

 

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia Powierzający powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych 

w Umowie. 

2. Powierzający dopuszcza podpowierzenia danych osobowych za pisemną zgodą Powierzającego 

i umownym zobowiązaniu podwykonawcy do spełnienia obowiązków i zapewnieniu gwarancji 

wynikających z art. 28 RODO. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego 

za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych. 

 

§ 3 

 

1. Dane osobowe są powierzone Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu umowy nr ULC-BDG-GI-261-Wa-…./2018 w zakresie niezbędnym do świadczenia 

usług zawartych ww. umowie. 

2. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych na okres trwania Umowy nr ULC-BDG-GI-261-Wa-…./2018. 

3. Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania został określony  

w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 
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§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.  Ochrony danych osobowych, w szczególności do przestrzegania przepisów o ochronie 

danych osobowych, w szczególności z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych), oraz postępowania zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i 

obowiązującymi w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego instrukcjami w tym zakresie.  

2. Zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w okresie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu 

2. Wykonawca oświadcza, że przetwarza powierzone mu dane osobowe na udokumentowane 

polecenie Zamawiającego w celu wykonania umowy nr ULC-BDG-GI-261-Wa-…./2018 

3. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz w celach innych niż 

wymagane do należytego świadczenia usług jest niedopuszczalne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić Zamawiającego na szkodę, w tym informacji, danych, a także materiałów uzyskanych w 

związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich kopie. 

6. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi 

upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się 

do nich. 

7. Wykonawca oświadcza, iż nie wykonuje żadnych czynności, które mogą być przyczyną konfliktu 

interesów przy świadczeniu usług na podstawie niniejszej umowy,  

a w szczególności czynności, które mogą narazić Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zarzut 

naruszenia zasad bezstronnego działania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przez czas trwania umowy, określony w § 3 ust. 1, nie będzie 

podejmował żadnych czynności, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę w okresie trwania umowy czynności, o których 

mowa w ust. 4, pomimo zobowiązania wynikającego z ust. 5 Zamawiający może rozwiązać umowę 

bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w § 6 ust. 4 umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuję Powierzającego o: 

1.1.  wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych 

osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania; 

1.2.  wszelkich czynnościach, w tym z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd. 

1.3. Naruszeniu ochrony danych osobowych 



 

Strona 3 z 3 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i przepisy wykonawcze do niej. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia wykonania 

przedmiotu Umowy nr ULC-BDG-GI-261-Wa-…./2018.  

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

otrzymuje Powierzający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

Powierzający       Wykonawca 

 

…………………………..                                                               ………………………….. 


