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UMOWA nr …../PMON/2018/a                      

W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 w ramach projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
 nr  RPPK.08.01.00-18-0103/16 

 

zawarta dnia   …………………….  r. w Rzeszowie pomiędzy: 

Fundacja Challenge Europe, z siedzibą w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej 73/49,  
25-549 Kielce, NIP: 959-195-04-64, REGON: 260655751,  KRS 0000 441 310, reprezentowaną przez Pana Tomasz 

Krzyżańskiego - Prezesa,  

zwanym w dalszym ciągu umowy Powierzającym, 

a: 

……………………….. z siedzibą …………………………………………….. 

NIP ……………………….. REGON ………………………… reprezentowaną przez Pana/Panią ……………………….. 

zwaną/zwanym dalej „Pracodawcą” 

 

§ 1 

1. Strony zawierają niniejszą Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na rzecz realizacji 

projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr  RPPK.08.01.00-18-0103/16 , 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa (zwanego dalej: projektem). 

§ 2 

1. Powierzający, działając na podstawie § 26 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nr RPPK.08.01.00-18-0103/16-00 dnia 24 maja 

2016 r.  w oparciu o umocowanie Instytucji Pośredniczącej powierza Pracodawcy przetwarzanie danych 

osobowych na warunkach opisanych w niniejszej Umowie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w celu zorganizowania stażu dla Uczestników 

projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr  RPPK.08.01.00-18-0103/16   

w związku ze złożonym przez Pracodawcę Wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  z dnia  

………………………….. r.  

3. Pracodawca oświadcza, że zapoznał się z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2016 poz. 922 - tekst ujednolicony oraz w rozporządzeniu 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. Nr 100, poz. 1024) oraz, że przy przetwarzaniu danych 

osobowych będzie przestrzegał zasad określonych w w/w aktach prawnych oraz w niniejszej umowie. 

mailto:biuro@fundacjachallenge.org
http://www.fundacjachallenge.org/
mailto:hdurlik@leonis.pl


 

 

 

 

 

 Fundacja Challenge Europe  

ul. Marszałkowska 73/49 

25-549 Kielce  

biuro@fundacjachallenge.org 

tel. 41 24 26 900 

www.fundacjachallenge.org 

 Partner projektu:  

HDA-CENTRUM SZKOLENIA, 

DORADZTWA FINANSOWEGO  

I BIZNESU Hubert Durlik 

hdurlik@leonis.pl 

tel. 501 641 959 

 
 

§ 3 

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich 

przetwarzanie. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowuje 

Powierzający w swojej siedzibie. 

2. Powierzający upoważnia Pracodawcę do wydawania oraz odwoływania pracownikom Pracodawcy imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Pracodawca ograniczy dostęp do danych osobowych 

wyłącznie dla pracowników posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 2 ważne są do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą 

ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Pracodawca będzie prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych będzie niezwłocznie przekazana 

Powierzającemu. Pracodawca zawiadomi Powierzającego niezwłocznie o zmianie ewidencji pracowników 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i przekaże Powierzającemu zaktualizowaną listę osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.  

5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Pracodawcy przez Powierzającego określa 

szczegółowo załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Pracodawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia środków 

zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy oraz  

w rozporządzeniu, o których mowa w §2, ust. 3. 

2. Pracodawca zobowiązuje się do: 

a) zachowania w poufności i podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w poufności przez swoich 

pracowników, wszystkich danych osobowych, powierzonych mu/im w celu realizacji stażu 

dla uczestników projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr  

RPPK.08.01.00-18-0103/16„ w związku ze złożonym Wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie 

stażu z dnia …………………………. r. oraz dokumentów, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 

objętych umową o odbywanie stażu przez Uczestników projektu; obowiązek zachowania poufności wiąże 

Pracodawcę także po rozwiązaniu wskazanej umowy o stażu; 

b) niewykorzystywania zebranych danych osobowych dla celów innych niż wynikających z realizacji stażu i 

określonych w umowie o odbywanie stażu przez Uczestników projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr  RPPK.08.01.00-18-0103/16  zawartej na podstawie złożonego Wniosku 

o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia ……………………. r. 

3. Pracodawca niezwłocznie informuje Powierzającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu, 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub przed sądem. 

4. Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Pośredniczącej na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez 
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Pracodawcę, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia 

przez niego i jego pracowników obowiązków ochrony danych osobowych. 

§ 5 

1. Pracodawca umożliwi Powierzającemu, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom 

przez nie upoważnionym, na ich żądanie dokonanie kontroli w miejscach, w których są przetwarzane 

powierzone dane osobowe, w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, nie późniejszym jednak niż 5 dni 

kalendarzowych od dnia powiadomienia Pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu 

sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych. 

2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego, Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą 

wiadomości o rażącym naruszeniu przez Pracodawcę zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub 

z niniejszej umowy, Pracodawca umożliwi Powierzającemu, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji 

Pośredniczącej  lub podmiotom przez nie upoważnionym, dokonanie niezapowiedzianych kontroli, w celu o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Pracodawca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych 

przez Powierzającego lub Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) lub przez podmioty przez 

nie upoważnione.  

4. Pracodawca odpowiada wobec Powierzającego lub osób trzecich za szkody jakie powstały  

w wyniku niezgodnego z umową, ustawą lub rozporządzeniem przetwarzania danych osobowych. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 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. 

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca trwania umowy o odbywanie 

stażu przez uczestników projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  

nr  RPPK.08.01.00-18-0103/16 zawartej w ramach realizacji projektu. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) załącznik 1: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; 
2) załącznik 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 
3) załącznik 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron. 

 

Powierzający 
 

 
Pracodawca 
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Załącznik nr 1 do umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia ……………………. r.  

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania  w celu zorganizowania  
stażu zawodowego  

w ramach projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  
nr  RPPK.08.01.00-18-0103/16 

Dane wspólne 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

2 Nr projektu RPPK.08.01.00-18-0103/16 

3 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt VIII 

4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt 8.1 

5 Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt ------ 

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 

 Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 1 Imię (imiona) 

 

 

2 Nazwisko 

 

 

3 Płeć 

 

 

 

 

4 PESEL 

 

 

5 Wykształcenie 

Dane kontaktowe 6 Ulica 

 

 

7 Nr domu 

 

 

8 Nr lokalu 

 

 

9 Miejscowość 

 

 

10 Obszar 

 

 

11 Kod pocztowy 

 

 

12 Województwo 

 

 

13 Powiat 

 

 

14 Telefon stacjonarny 

 

 

15 Telefon komórkowy 

 

 

16 Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

Dane dodatkowe 17 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu  

 

 

18 Rodzaj przyznanego wsparcia 

 

 

19 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 
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Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

 

UPOWAŻNIENIE Nr ….. DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Z dniem ……  na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 - tekst ujednolicony),   upoważniam  Pana/Panią …..  do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze ….. 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z ______________________  

 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.  

______________________ 

 

Upoważnienie otrzymałem: 

 

______________________________ (miejscowość, data, podpis)  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 - tekst ujednolicony), a także z 

obowiązującymi w __________________________ Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz 

Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję 

się do przestrzegania zasad przetwarzania danych 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 ustania stosunku prawnego 

łączącego mnie z _________________________  

_______________________________  

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Z dniem …………………………….r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 - tekst ujednolicony), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* 

……………………………….. nr …………. do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu ………………………  

 

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.  

 

…………………………………  

(miejscowość, data)  

 

*niepotrzebne skreślić 
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………………………………………… 
Nazwa firmy 
 
………………………………………… 
Adres 
 

Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu odbywających 
 staż zawodowy w ramach realizacji  

Projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 

Dotyczy umowy nr ………………………. z dnia ……………………….. r.  

 

Nr 

upoważnienia 

Imię i nazwisko 

osoby 

upoważnionej 

Stanowisko 

Zakres 

przydzielonych 

uprawnień 

Data wydania 

upoważnienia 

Data 

odwołania 

upoważnienia 

   Przetwarzanie 

danych osobowych 

Pani/Pana  

……………………. 

……………………. 

(stażysty) w celu 

realizacji stażu 

zawodowego. 

  

 

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do …………………………… r. 

 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Pracodawcy 
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