
 

DA.MP.232.56.2020 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Zawarta dnia…. 01.2020r.(zwana dalej „

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………,zwanym
 

oraz 

Mazowiecką Uczelnią Publiczną
72-620, reprezentowaną przez:
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku,
”Administratorem danych” 

Powierzenie

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzające
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w 
dalszej części umowy „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określon

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pr
zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświ
wymogi Rozporządzenia.
 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy
osobowe studentów w zakresie niezbędnym do realizacji usługi

2. Powierzone przez administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu

KOMPUTEROWEJ dla studentów 
Publicznej w Płocku dla osób 
kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno

 

rzetwarzania danych osobowych uczestników projektu

zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

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

ym w dalszej części umowy „Podmiotem  przetwarzającym”

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
reprezentowaną przez: dr hab. n. med. Macieja Słodkiego, prof. uczelni

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, zwaną w dalszej części umowy 
 lub „Administratorem”. 

§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w 
dalszej części umowy „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w Umowie. 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu

Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia. 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy
studentów w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. 

Powierzone przez administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu przeprowadzenia KURSU GRAFIKI 

studentów uczestniczących w edukacji Mazowieckiej Uczelni 
dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie jakości 

kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00

 

uczestników projektu 

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

„Podmiotem  przetwarzającym”,  

402 Płock, NIP 774-24-
, prof. uczelni  - Rektora 

w dalszej części umowy 

, w trybie art. 28 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w 
dalszej części umowy „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na 

erzone mu dane osobowe 
innymi przepisami prawa powszechnie 

adcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy: dane 

Powierzone przez administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
KURSU GRAFIKI 

Mazowieckiej Uczelni 
„Podniesienie jakości 

gospodarcze” POWR.03.05.00-00-



z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, 
działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
technicznych i organizacyjnych zape
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 
32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobow

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji Umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o
mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Pomiocie przetwarzającym, jak i po jego 
ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa 
wszelkie ich kopie, chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązywać 
się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
zbędnej zwłoki zgłasza je 

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy 
Podmiotu przetwarzającego
osobowych. 

9. Administrator umocowuje 
ich pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do 
Umowy.  

10. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9 wygasa z chwilą ustania zatrudnienia 
w ramach projektu upoważnionego pracownika.

11. Zbiór danych osobowych przechowywany 
12. Podmiot przetwarzający

przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.

z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, 
działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

 
§3 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji Umowy. 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o
mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, 
które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Pomiocie przetwarzającym, jak i po jego 

t przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa 
wszelkie ich kopie, chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

ę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązywać 
się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi. 
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy 
Podmiotu przetwarzającego posiadający upoważnienie do przetwa

umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania oraz odwoływania 
ich pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do 

Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9 wygasa z chwilą ustania zatrudnienia 
ramach projektu upoważnionego pracownika. 

Zbiór danych osobowych przechowywany jest w siedzibie Administratora
Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.

 
z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

odpowiednich środków 
wniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której 
Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Pomiocie przetwarzającym, jak i po jego 

t przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa 
wszelkie ich kopie, chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego nakazują 

ę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązywać 
się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz 

36 Rozporządzenia. 
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy 
posiadający upoważnienie do przetwarzania danych 

do wydawania oraz odwoływania 
ich pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do 

Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9 wygasa z chwilą ustania zatrudnienia 

Administratora.  
prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy. 



13. Podmiot przetwarzający
zachowaniu w poufności powierzonych danych osobowych przez pracowników 
mających dostęp do tych danych.
 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający prz
zabezpieczeniu powierzonych danych spełniają postanowienia Umowy.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora.

3. Podmiot przetwarzający udostępnia 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcy, po uzyskaniu 

2. Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 
niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 
danych. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy winien spełniać te same 
gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający 
w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, do
przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie.
 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem

okresu wypowiedzenia. 
 

Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań służących 
poufności powierzonych danych osobowych przez pracowników 

mających dostęp do tych danych. 

§4 
Prawo kontroli 

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych spełniają postanowienia Umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora. 
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5 
Podpowierzenie 

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora danych.
Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 
niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 

Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy winien spełniać te same 
gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający 

 
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
 

§6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 
danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, osobom nieupoważnionym.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie. 

§7 
Czas obowiązywania Umowy 

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 28.02.2021r. 
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
okresu wypowiedzenia.  

 
jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań służących 

poufności powierzonych danych osobowych przez pracowników 

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
y przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych spełniają postanowienia Umowy. 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

inistratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 
pisemnej zgody Administratora danych. 

Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 
niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 

Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy winien spełniać te same 
gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający  

Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 
danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, osobom nieupoważnionym. 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

tyczącym przetwarzania przez Podmiot 

 
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego 



1. Administrator danych może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych
 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w taje
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowaniaw 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane
bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zap
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności danych 
osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich.
 

1. Umowa została sporządzona w dwóc
każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów 
sąd właściwy dla Administratora danych.

 
Administrator danych

 

 

 

 

 

§8 
Rozwiązanie Umowy  

Administrator danych może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Podmiot przetwarzający: 

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, 
wyznaczonym terminie; 

przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 
powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 
Administratora danych 

§9 
Zasady zachowania poufności 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w taje
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

(„dane poufne”). 
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowaniaw 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności danych 
osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich.

§10 
Postanowienia końcowe 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Rozporządzenia.  
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 
sąd właściwy dla Administratora danych. 

Administrator danych 
 

Podmiot przetwarzający 

 

Administrator danych może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, 

powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowaniaw 
, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

ewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności danych 
osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich. 

h jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

wynikających z niniejszej umowy będzie 



Załącznik nr 1 do umowy: Wzór 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem [_________________________] r., na podstawie 
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) (Dz. 
Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, 
[___________________________________________] 
zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________].

_________________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

 
 
______________________________
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującymi w __________________________  
opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danyc
osobowych określonych w tych dokumentach.
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 
również po ustaniu stosunku prawnego ł

 

                                                                            

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

arzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO)
[___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w 
zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________].

_________________________________ 
osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

Upoważnienie otrzymałem/am

______________________________ 
                                                                                                                         (miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 
RODO, a także z obowiązującymi w __________________________  

opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danyc
osobowych określonych w tych dokumentach. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 
również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________].

_______________________________
                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 
do przetwarzania danych osobowych  

art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

arzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

) (RODO), upoważniam 
do przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________]. 

Upoważnienie otrzymałem/am 

(miejscowość, data, podpis) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 
RODO, a także z obowiązującymi w __________________________  

opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 

ączącego mnie z [_________________________]. 

_______________________________ 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 



 

Załącznik nr 2 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE. L 11
z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie Pana /Pani
do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____________ 

 

     ________________________________________
 Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

 
 

     
 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu 
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) (Dz. Urz. UE. L 11
z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ______________________________ nr                        

przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____________  

_____________________________ 
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

______________________________
             (miejscowość, data)

 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu 
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) (Dz. Urz. UE. L 119 

______________________________ nr                        

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień 

______________________________ 
(miejscowość, data) 


