
 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiędzy: 

………………z siedzibą w ................................................................................., zarejestrowaną/ym  

w ........................................................ pod numerem ...................................., posiadającą/ym numer 

NIP ..................................... oraz numer REGON ......................................., reprezentowaną/ym przez: 

.............................................., zwaną/ym dalej .Zleceniodawcą, a 

 

……………….z siedzibą w ............................................................................., zarejestrowaną/ym  

w ................................................................. pod numerem ......................., posiadającą/ym numer NIP 

......................... oraz numer REGON ..................................................., reprezentowaną/ym przez: 

........................................................................................, zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą 

 

 

 

§ 1 

Oświadczenia stron 

 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych objętych zbiorem 

danych osobowych o nazwie: „gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2016r. poz. 922) 

oraz rozporządzenia 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 2004r., nr 100, poz. 1024). 

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż przygotował stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, 

któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami ustawy               

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922.) oraz 

rozporządzenia 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. 2004r., nr 100, poz. 1024). 

 

 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

 

1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zleceniodawcę wyłącznie  

w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w celu wykonania  

zamówienia polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Bojszowy. 



 

 

 

3. Zakres przetwarzania obejmuje dane osobowe osób które złożyły deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz 

utrwalanie danych osobowych. 

 

§ 3 

Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych 

przez Zleceniodawcę wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki                     

i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz 

rozporządzenia 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 2004r., nr 100, poz. 1024). 

2. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały  

w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę powierzonych danych 

osobowych. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy                  

o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innych przepisów. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

................................       ................................. 


