Załącznik nr 6 do Umowy nr OP-________/2020
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(dalej: Umowa)

zawarta w dniu _______2020 r. w Warszawie pomiędzy;
Teatrem Wielkim – Operą Narodową, państwową instytucją artystyczną, z siedzibą w Warszawie,
pod adresem 00-950 Warszawa Plac Teatralny 1, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury
prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON
013055028, NIP 525- 20- 59- 432 zwanym dalej „Administratorem”, w imieniu i na rzecz którego
działają:
___________________________

- ___________________________

___________________________

- ___________________________

a *[Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą
_________________, z siedzibą w________________ pod adresem ____________________ (status
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy:
„aktywny”)
REGON_______________ NIP____________________, zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
*wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą
_______________, pod adresem __________________,
________________ zwanym/ną dalej „Wykonawcą”

REGON

________________,

NIP

* [Firma] z siedzibą w ___________________________, której akta rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy _______________, pod nr KRS: _______________,
REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości
________, wpłaconym w wysokości _________________*, w imieniu i na rzecz której/-ego działają:
___________________________ - ___________________________
___________________________ - ___________________________
Zwanym/ną dalej „Podmiotem przetwarzającym”
zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami
Mając na uwadze fakt, iż Strony łączy Umowa (dalej Umowa główna) zawarta dnia ……2020 r.,
przedmiotem której są Roboty budowlane polegające na „Rozbudowie systemu kontroli dostępu w
wybranych obszarach budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej” wraz z wykonaniem
pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy głównej, dla której wykonania konieczne jest
przetwarzanie danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:
§ 1 Definicje
Pojęcia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:
1) Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który

samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w
przypadku tej Umowy Teatr Wielki – Opera Narodowa,
2) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można

3)
4)

5)
6)

7)

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
Naruszenie – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
Organ nadzorczy – organ publiczny działający w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych,
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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),
Umowa – niniejsza umowa.
§ 2 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora
przetwarzania Danych Osobowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji postanowień
Umowy głównej, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie głównej oraz Umowie.
2. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie Podmiotowi przetwarzającemu nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad to, które zostało określone w Umowie głównej.
1.

§ 3 Przedmiot i czas przetwarzania
Przedmiotem przetwarzania są następujące rodzaje Danych osobowych, powierzone do
przetwarzania w związku z realizacją Umowy głównej:
Dane zwykłe:
1) imię,
2) nazwisko,
3) stanowisko,
4) wizerunek
2. Zakres powierzenia może zostać w każdym momencie zmieniony, rozszerzony lub ograniczony
przez Administratora, co nastąpi poprzez przesłanie Podmiotowi przetwarzającemu drogą
elektroniczną nowego zakresu powierzenia.
3. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie dotyczyć następującej
kategorii osób:
1) pracowników Administratora,
2) osób współpracujących z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych,
3) klientów i kontrahentów Administratora,
4) usługodawców, działających na rzecz Administratora,
4. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych następuje na czas realizacji Umowy głównej.
1.

§ 4 Cel i charakter przetwarzania
1.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania Umowy głównej, obejmującej roboty
budowlane polegające na rozbudowie systemu kontroli dostępu w wybranych obszarach budynku
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w szczególności objęcie kontrolą dostępu nowych przejść
wraz z podłączeniem ich do systemu kontroli dostępu.

2.

Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych następuje w systemie informatycznym.
Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych obejmuje wszelkie czynności konieczne do
prawidłowej realizacji Umowy głównej, w szczególności następujące czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, przesyłanie, usuwanie.

§ 5 Polecenie przetwarzania
1. Poprzez zawarcie Umowy Administrator poleca przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi
przetwarzającemu, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego
mającej dostęp do Danych osobowych, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28
ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO.
§ 6 Oświadczenia Stron
Administrator oświadcza, że powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane
osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy głównej oraz w celu w niej określonym.
1.

§ 7 Obowiązki Stron
Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
1) przetwarzać Dane osobowe w sposób zgodny z RODO, innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami, oraz niniejszą Umową,
2) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co
dotyczy także przekazywania Danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. W takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora o obowiązku
prawnym przetwarzania Danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania, chyba że
powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny,
3) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust.2
RODO,
4) dopuszczać do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie osoby, które do tego upoważni,
5) dopuszczać do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązał do
zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich
zabezpieczania,
6) zobowiązać osoby, o których mowa w pkt.5 do zachowania w tajemnicy danych osobowych
oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczania, również po ustaniu stosunku
prawnego łączącego te osoby z Podmiotem przetwarzającym,
7) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie z art. 32 RODO,
8) w razie potrzeby i na żądanie Administratora pomagać Administratorowi w wyznaczonym
przez niego terminie i formie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
9) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, informować Administratora
o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającego
1.

3.

4.

korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w
rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji; Podmiot przetwarzający
nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w związku
ze złożonym żądaniem,
10) w razie potrzeby i na żądanie Administratora pomagać Administratorowi wywiązywać się z
obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w tym stosować środki w celu zaradzenia
Naruszeniom oraz w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania ich
ewentualnych negatywnych skutków,
11) udostępniać Administratorowi na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków wskazanych w przepisach RODO, innych powszechnie
obowiązujących przepisach oraz w Umowie.
12) po stwierdzeniu Naruszenia zgłaszania Administratorowi Naruszenia, bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia na adres e-mail:
iod@teatrwielki.pl.
13) dokumentowania wszelkich Naruszeń, w tym okoliczności Naruszenia, jego skutków oraz
podjętych działań zaradczych.
Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania informacji o Naruszeniu
jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom Danych osobowych lub organowi
nadzorczemu.
Pomiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
pisemnej zgody Administratora.
§ 8 Prawo kontroli

1. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
zgodności działania Administratora z przepisami RODO, a także umożliwia Administratorowi lub
upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Podmiot przetwarzający
współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli wydane Podmiotowi
przetwarzającemu polecenie w oparciu o § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy lub w oparciu o ust. 1 powyżej
stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.
§ 9 Odpowiedzialność
Podmiot przetwarzający odpowiada wobec osób trzecich, jak również wobec Administratora za
szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO,
ustawę o ochronie danych osobowych, inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych lub postanowienia Umowy, a także jeśli działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób,
przy pomocy których przetwarza Dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie, przy czym
Strony wyłączają zwolnienie się Pomiotu przetwarzającego z odpowiedzialności na podstawie art.
429 kodeksu cywilnego.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w zakresie
ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której Dane dotyczą.
1.

§ 10 Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

1.
2.
3.

4.

5.
a.
b.
c.
6.

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia wątpliwości,
rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy.
Strony mogą rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie oraz w Umowie
głównej.
Po zakończeniu realizacji robót budowlanych, związanych z przetwarzaniem Podmiot
przetwarzający ma obowiązek zwrócić Administratorowi powierzone mu Dane osobowe, jak
również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy
nakazują przechowywanie tych Danych osobowych. Na prośbę Administratora Podmiot
przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie zwrotu Danych osobowych w terminie wskazanym
przez Administratora.
W przypadku, gdyby zakres powierzonych Danych osobowych został zmieniony lub ograniczony,
ust. 3 stosuje się odpowiednio do tych Danych osobowych, które wskutek tej zmiany lub
ograniczenia nie będą dalej powierzane Podmiotowi przetwarzającemu.
Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli zaistnieje
chociażby jedna z poniższych przesłanek:
Podmiot przetwarzający nie wypełnia obowiązków wskazanych w RODO lub innych
powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
Podmiot przetwarzający nie wypełnia obowiązków wskazanych w Umowie.
Administratorowi nie zostanie zapewniona możliwość skorzystania z prawa kontroli.
Zaistnienie podstaw do rozwiązania Umowy stanowi podstawę do rozwiązania Umowy głównej.
§11 Zasady zachowania poufności

1.

2.

3.

Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje lub materiały dotyczące drugiej Strony
lub działalności przez prowadzonej przez drugą Stronę, które znajdą się w ich posiadaniu, w
związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy. Dotyczy to zarówno informacji przekazanych
bezpośrednio Stronie przez drugą Stronę, jak i innych informacji, uzyskanych przez Stronę,
dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w związku z realizacją Umowy.
Strony oświadczają, ze w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy informacji
poufnych związanych z wykonywaniem Umowy, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody drugiej Strony danych w innym celu niż wykonanie Umowy,
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa.
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy tych danych, które
zostały upublicznione przez Stronę, której dane te dotyczą lub danych, które Strona przekazała
drugiej Stronie z zastrzeżeniem, że mogą zostać upublicznione lub przekazane innym podmiotom.
§ 12 Dane kontaktowe Stron

W sprawach związanych z realizacją Umowy Strony reprezentują Przedstawiciele Stron wskazani
w Umowie głównej.
2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową kierowana jest na dane kontaktowe
Stron wskazane w Umowie głównej.
3. Doręczenia i zawiadomienia, dla których Umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy nie
wymagają formy pisemnej, dokonywane są drogą elektroniczną na adresy e-mail Stron:
1) Administrator: …………………………….
2) Podmiot przetwarzający: ……………………………………
1.

§ 13 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umowa podlega prawu polskiemu i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Administratora.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator

Podmiot przetwarzający

