
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 271.VI.15.2022 

 

        Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Dąbrowie Zielonej pomiędzy: 

 

Gminą Dąbrowa Zielona z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 31,  

NIP: 9492195763, zwanej w dalszej części umowy „Administratorem” 

reprezentowana przez: Marię Włodarczyk – Wójta Gminy Dąbrowa Zielona 

a firmą………………………………………………………………………..………………………………. 

z siedzibą w : ………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………….., zarejestrowaną w …………………………………….……………………….. 

zwanej w dalszej części umowy „Procesorem” i reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

1.Wójt Gminy Dąbrowa Zielona oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Procesorowi 

do przetwarzania. 

2.Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych. Celem powierzenia jest 

świadczenie usług pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 

gospodarstw na terenie Gminy Dąbrowa Zielona – etap VIII”, w zakresie danych osobowych rolników 

biorących udział w w/w zadaniu. 

§ 2 

1.Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w zakresie i w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

2.Procesor uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania 

umowy. Po ustaniu umowy Procesor zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, 

w terminie 14 dni ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba że obowiązek ich dalszego 

przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa. 

3.Przetwarzanie będzie obejmować następujące rodzaje danych: 

1) imię 

2) nazwisko 

3) adres zamieszkania  

4) numer telefonu 

5) szacunkowe ilości odpadów  

4.Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 3 
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1.Procesor deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane 

są do zachowania poufności. 

2.Procesor zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi pomocy w wywiązywaniu się przez niego z 

obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO. 

3.Procesor deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich 

środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność). 

4.Procesor zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO 

adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych (można 

wymienić te zabezpieczenia w umowie lub w załączniku do umowy). 

§ 4 

1.Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym. 

2. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 

 

 

 

 

 

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

              (Administartor)           (Procesor) 

 

 


