Załącznik nr 5 do siwz
znak sprawy: DZ-2501/13404/1764/13

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta ………… 2013 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,
NIP 716-00-10-761, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod
numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
•

dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny – Dyrektor

a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do
………….. w ……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
•

…………………………….
§ 1.

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest administratorem zbioru danych osobowych.
§ 2.
1. Wykonawca moŜe przetwarzać dane osobowe przekazane przez
Zamawiającego w zakresie zgodnym z Umową serwisową nr ………………………..,
z dnia …………….. , zawartą pomiędzy stronami.
§ 3.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
2. Wykonawca oświadcza, iŜ spełnia wymagania określone w art. 36 – 39 ustawy o
ochronie danych osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której
mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne
i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są
zgodne z przepisami 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 słuŜące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
§ 4.
Dostęp do powierzonych Wykonawcy danych osobowych mogą posiadać tylko
osoby, którym nadano upowaŜnienie wskazane w art. 37 ustawy.
§ 5.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
§ 6.
Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie
prawidłowości
wykonania
przez
Wykonawcę
obowiązków
dotyczących
zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych.
§ 7.
Strony oświadczają, Ŝe zawierają niniejszą Umowę na czas do 31.12.2013r. Umowa
moŜe być wypowiedziana z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 8.
Zmiana niniejszej Umowy moŜe nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§ 9.
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w okresie jej trwania jak i po jej
rozwiązaniu.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.
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