
 
      Umowa Nr…………… 

 powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
zawarta w dniu …………………….…….., pomiędzy: 

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

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

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

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

(Nazwa adres placówki. DRUKOWANE LITERY)⁕ 

reprezentowaną przez: 

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

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

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

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

 (Osoba reprezentująca szkołę np. dyrektor, nauczyciel, pełnomocnictwo DRUKOWANE LITERY) 
 
 
zwaną/zwanym dalej Administrator , 
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  Przetwarzający  
 
zwanych dalej łączne Stronami, a oddzielnie Stroną, 

 
 
W związku z udzieleniem zamówienia  nr …………………… z dnia ………………….. na podstawie oferty 
na wykonanie i spersonalizowanie legitymacji służbowej nauczyciela nr ……………… z dnia …………… 
złożonej przez PWPW oraz powierzeniem przez Administratora Przetwarzającemu do przetwarzania danych 
osobowych nauczycieli  Strony zawierają niniejszą Umowę. 
 
Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych 
osobowych w imieniu Administratora.   

 



                 § 1. 
 

1. Na mocy niniejszej Umowy Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Przetwarzającemu  
zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), zwanym dalej RODO. 

2. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie do kolejnych zamówień 
związanych wytwarzaniem i personalizacją legitymacji służbowych nauczycieli, które mogą być składane przez 
Administratora.  

3. Przetwarzający nie będzie korzystać z usług innych podmiotów przy przetwarzaniu powierzonych jej danych 
osobowych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w siedzibie Przetwarzającego.  
5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego o charakterze zautomatyzowanym  

i niezautomatyzowanym będzie obejmowało czynności na danych osobowych niezbędne do realizacji 
zamówienia na wykonanie i personalizację legitymacji służbowej nauczyciela. 

6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy będzie dotyczyło  
w szczególności poniższych kategorii osób: 
1) nauczycieli, 
2) innych osób fizycznych w związku z wykonywaniem usług na rzecz Administratora. 

                    § 2. 
1. Charakter i cel przetwarzania wynikają ze składanych zamówień na wykonywanie i personalizację legitymacji 

służbowej nauczyciela.  
2. Charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: wytwarzanie dokumentu 

legitymacji służbowej nauczyciela oraz późniejsza personalizacja. 
3. Celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi wywiązania się z obowiązków wynikających z 

przepisów obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzoru oraz 
trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela z dnia 29 września 2006 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1393), 
zwanego dalej Rozporządzeniem.   

4. Zakres powierzonych danych obejmuje dane osobowe wskazane w Rozporządzeniu, tj.  
1) wizerunek, 
2) imię i nazwisko posiadacza legitymacji.  

5. W procesie personalizacji nanoszony będzie również podpis posiadacza legitymacji. 
6. Administrator jest odpowiedzialny za prawidłowe podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia 

na wykonanie i personalizację legitymacji służbowej nauczyciela. 
7. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie 
z RODO.  

8. Przetwarzający zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów w zakresie przetwarzania danych 
osobowych, wynikających  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, a w szczególności 
w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 RODO. 

9. Przetwarzający zobowiązuje się w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, w realizacji obowiązków wobec podmiotów danych wskazanych w rozdziale III 
RODO. Jednocześnie, Przetwarzający wspiera Administratora, uwzględniając charakter przetwarzania oraz 
dostępne mu informacje, w realizacji obowiązków wymienionych w art. 32-36 RODO. 

10. Przetwarzający oświadcza, że przez cały czas trwania niniejszej umowy będzie przetwarzać powierzone przez 
Administratora dane osobowe z najwyższą zawodową starannością. 

11. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w niniejszej umowie, Przetwarzający PWPW zobowiązuje 
się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Administratora. 



12. Przetwarzający zapewni, że każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane osobowe powierzone do 
przetwarzania będzie posiadała indywidualne, imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 
Przetwarzający zapewnia, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych  
zobowiążą się do zachowania w poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w trakcie 
trwania umowy oraz po jej zakończeniu 

§ 3. 
 
1. Przetwarzający zobowiązany jest do raportowania Administratorowi wszelkich incydentów związanych  

z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający jest zobowiązany 
zgłosić Administratorowi każde stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od 
stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem, Przetwarzający przekaże ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. 

     § 4. 
1. 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. 

2. Administrator 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. 

3. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa 
ochrony danych osobowych lub postanowieniami niniejszej umowy i za jakiekolwiek naruszenia zakresu i celu 
ich przetwarzania.   

4. Przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdej kontroli uprawnionego organu, jeżeli 
ma ona związek z dostępem tego organu do powierzonych danych osobowych. 

 
§ 5. 

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

2. Przetwarzający nie będzie przetwarzać powierzonych danych osobowych, poza zakresem wynikającym 
z niniejszej umowy. 

§ 6. 
1. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wyłączenie na czas niezbędny 

do realizacji zamówienia na wykonanie i personalizację legitymacji służbowej nauczyciela.  
2. Po zakończeniu umowy PWPW  jest zobowiązana do zakończenia czynności przetwarzania danych na zlecenie 

Administratora i w zależności od jego decyzji usuwa lub zwraca powierzone dane osobowe oraz usuwa 
wszelkie ich istniejące kopie. 

3. Przetwarzający dokona usunięcia danych osobowych po upływie 90 dni od realizacji zamówienia na 
wykonanie i personalizację legitymacji służbowej nauczyciela, chyba że konieczne będzie dalsze 
przetwarzanie tych danych, w szczególności z uwagi na trwające procesy reklamacyjne lub powtórną 
produkcję wyprodukowanych dokumentów, a także z uwagi na rozliczenia finansowe. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

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

 
  
 

Administrator     Przetwarzający 
 
 



Uwaga: 
 

Po podpisaniu umowy  proszę o wysłanie dwóch egzemplarzy umowy do PWPW w celu jej podpisania przez 
drugą stronę. Po podpisaniu umowy przez PWPW  jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany do 
Udzielającego zamówienie.   

 
 

⁕ 
Prawidłowe wskazanie danych szkoły podstawowej wygląda następująco: 

  
Gmina ……. – Szkoła Podstawowa nr. …… im. …….z siedzibą w …… przy ul. ……..reprezentowaną przez ……….. – 
np. Dyrektora Szkoły działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy/ Burmistrza/ Prezydenta Miasta z dnia 
…… Pełnomocnictwo powinno być każdorazowo załączone do umowy. 
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