
 
 

Umowa Nr…………… 
 powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
zawarta w dniu …………………….…….. , pomiędzy: 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
reprezentowaną przez: 
………………………………………….…………………..……….. 
………………………..………………………………….………….. 
 
zwaną/zwanym dalej „Udzielający zamówienia”, 
a 
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-222 
Warszawa, ul. Sanguszki 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd 
Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062594, 
posiadającą NIP 525-000-10-90 i REGON 011836796, z kapitałem zakładowym w wysokości 
130.650.380 złotych oraz kapitałem wpłaconym w wysokości 130.650.380 złotych,  
 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
zwaną dalej PWPW 
zwanych dalej łączne Stronami, a oddzielnie Stroną, 
o następującej treści: 
 
W związku z udzieleniem zamówienia nr ………..…… z dnia…………………na podstawie oferty na 
wykonanie i spersonalizowanie legitymacji służbowej nauczyciela nr SK-6170-3/17 z dnia 1.09.2017r. 
złożonej przez PWPW, Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Udzielający zamówienia, stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zwanej dalej Ustawą, powierza przetwarzanie danych 
osobowych PWPW w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, o którym mowa wyżej. 

2. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie do kolejnych 
zamówień, które mogą być składane przez Udzielającego zamówienie.  

3. Udzielający zamówienia jest Administratorem danych osobowych objętych przetwarzaniem  
w ramach niniejszej umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będę w siedzibie PWPW.  
 

§ 2. 
1. PWPW zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 

składanych zamówień i w zakresie określonym w tych zamówieniach. 
2. Zakres powierzonych danych obejmuje dane osobowe wskazane w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji 
służbowej nauczyciela. 

3. PWPW zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić 
wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do: 

1) Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 



uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego 

oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie 
osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 

3) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych; 
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 
5) dochowania szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, a także 

zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je  
w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy, między innymi poprzez 
poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz 
odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych. 

4. PWPW zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przy użyciu urządzeń i systemów 
informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie 
z rozporządzeniem 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). 
 

§ 3. 
PWPW nie będzie udostępniała danych osobowych objętych niniejszą umową osobom trzecim i nie 
będzie podpowierzała ich przetwarzania bez uzyskania pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

 
§ 4. 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień i wymogów wynikających z przepisów 
Ustawy. 

2. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, 
informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 
spełnienie warunków niniejszego powierzenia. 

3. Udzielający zamówienia ma prawo do kontroli sposobu wykonania niniejszej umowy przez PWPW 
poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania 
złożenia pisemnych wyjaśnień przez PWPW. 

4. PWPW jest zobowiązana powiadomić Udzielającego zamówienia o każdej kontroli uprawnionego 
organu, jeżeli ma on związek z dostępem tego organu do powierzonych danych osobowych. 

 
§ 5. 

1. PWPW zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie, których wejdzie  
w związku z realizacją zamówienia oraz nie wykorzystywania ich do celów innych niż w związku  
z realizacją zamówienia na wykonanie i personalizację legitymacji służbowej nauczyciela.  

2. PWPW nie będzie przetwarzała danych, poza zakresem wynikającym z niniejszej umowy. 
 

§ 6. 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UER) 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 osobowych) PWPW 
zobowiązana jest do zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zabezpieczających powierzane dane osobowe zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia.  

 
§ 7. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 

Udzielający zamówienia        PWPW 
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