
Załącznik nr 8 do Umowy 

 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej umową 

 
zawarta w Gdyni w dniu ……………………... pomiędzy: 

 
Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., z siedzibą w Gdyni ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, 
w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku pod numerem 
0000082699, NIP 958-13-23-524, z kapitałem zakładowym i wpłaconym w wysokości 112.285.300 zł, 
reprezentowanym przez: 

—  Prezesa Zarządu —   

—  Wiceprezesa Zarządu —   
zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Administratorem 

§ 1 
Definicje 

 
1. Administrator Danych Osobowych (Administrator) – podmiot, który decyduje o celach i środkach 

przetwarzania danych osobowych. 
2. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu Administrator powierza dane osobowe. 
3. RODO - Rozporządzenie PE - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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). 

 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 
1. Na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania 

zbioru danych osobowych o nazwie „wykaz osób realizujących przedmiot umowy wraz z 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami umów o pracę zawartych ze wskazanymi 
osobami”. 

2. Celem przetwarzania powierzonego zbioru danych osobowych jest nadzór Podmiotu 
przetwarzającego nad ilością, uprawnieniami i kwalifikacjami, formą zatrudnienia i wymiaru czasu 
pracy pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu Umowy numer 
……………………… dotyczącego obsługi portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. 
Kwiatkowskiego 60 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. Polskiej 
43 i 41 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz przy ul. 
Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania. 

3. Zakres, rodzaj i kategorie osób, które obejmuje przetwarzanie powierzonych danych osobowych 
dla „wykaz osób realizujących przedmiot umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem 
kopiami umów o pracę zawartych ze wskazanymi osobami” przetwarzane są dane osobowe 
pracowników Administratora, w zakresie: imię, nazwisko, forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy.  

4. Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych odbywa się w systemach 
informatycznych i w systemie tradycyjnym. Podmiot przetwarzający, w zakresie realizacji celu 



określonego w § 2 ust. 2., jest uprawniony do wykonywania następujących operacji: zbieranie 
danych, utrwalanie danych, porządkowanie danych, przechowywanie danych, przeglądanie danych, 
wykorzystywanie danych, usuwanie i niszczenia danych, ujawnianie danych uprawnionych organom 
państwowym. 

5. Czas przetwarzania danych osobowych – do czasu rozwiązania umowy między Administratorem  
a jego pracownikiem o czym Podmiot przetwarzający zostanie poinformowany na piśmie  
lub do czasu zakończenia Umowy na obsługę portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy 
ul. E. Kwiatkowskiego 60 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. 
Polskiej 43 i 41 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz przy 
ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania, zawartej między 
Administratorem a Podmiotem przetwarzający. 

 
§ 3 

Zobowiązania Podmiotu przetwarzającego  
 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie  
i celu przewidzianym w umowie oraz na pisemne zlecenie z Administratora. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych 
powierzonych przez Administratora, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania obowiązujące 
przepisy prawne o ochronie danych osobowych, w szczególności zawarte  
w art. 32 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO). Za ich przestrzeganie  
ponosi odpowiedzialność jak Administrator. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności 
przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora (art. 30.2 RODO) i okazuje go na każde 
żądanie Administratora. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia corocznego audytu wewnętrznego 
systemu ochrony danych osobowych i przedstawia Administratorowi Raport z tego audytu  
do 15-ego dnia stycznia każdego roku bez wezwania Administratora. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych przekazanych  
do przetwarzania przez Administratora, zarówno w czasie realizacji umowy, jak i po jej ustaniu 
poprzez wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących proces 
wydruku Administratora pod nadzorem Podmiotu przetwarzającego wraz zobowiązaniem do 
zachowania tajemnicy dotyczących tych danych w czasie zatrudnienia i po jego ustaniu. 

6. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania danych osobowych 
przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych 
osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 niniejszej umowy, 
bez zgody Administratora. 

7. W przypadku wystąpienia osoby, której dane dotyczą  z żądaniem o udzielnie informacji 
dotyczących przetwarzania jej danych osobowych Podmiot przetwarzający udostępnia wszystkie 
niezbędne informacje dla Administratora celem zrealizowania obowiązku informacyjnego  
(art. 15 RODO) oraz udostępnia Administratorowi informacje dotyczące bezpieczeństwa 
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym (art. 32 RODO). 

8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Podmiotem przetwarzającym, a także w przypadku 
rozwiązania umowy między Administratorem a jego pracownikiem (w ramach przekazanego zbioru 
danych osobowych wskazanego w § 2 niniejszej umowy) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 
niezwłocznie i trwale usunąć powierzone zbiory danych oraz wszystkie dane pracownika 
Administratora z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej (w tym z kopii zapasowych), 
jak i papierowej wraz z dokumentacją towarzysząca realizacji zadań zleconych przekazanych przez 
Administratora. jak i pracownik Administratora, z zachowaniem terminów usunięcia wskazanych w 
§ 2 pkt, 5 niniejszej umowy. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu 8 godzin od uzyskania wiedzy) 
poinformowania Administratora o: 



- jakimkolwiek naruszeniu ochrony danych osobowych – zgłoszenie powinno zawierać dane 
wskazanie w art. 33 ust. 3 RODO, 
- jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, 
zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez 
Administratora. 

10.  Jeżeli Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania powierzonych przez Administratora 
danych osobowych w innych celach i w inny sposób niż to wskazano w § 2 umowy sam staje się ich 
Administratorem. 

 
§ 4 

Audyt ochrony danych osobowych 
 

1. Podmiot przetwarzający umożliwi audytorowi upoważnionemu przez Administratora 
przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w siedzibie swojej firmy. 

2. Audyt może być przeprowadzony w trybie audytu w lokalizacjach Podmiotu przetwarzającego,  
w trybie oceny dokumentacji lub zdalnie. 

3. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający przedstawi do oceny wskazaną przez 
Administratora dokumentację ochrony danych osobowych taką jak: Politykę ochrony danych lub 
inny dokument opisujący system ochrony danych osobowych Podmiotu przetwarzającego, wyniki 
zarządzania ryzykiem, Rejestr kategorii czynności przetwarzania, wyniki przeprowadzonych 
audytów wewnętrznych systemu ochrony danych osobowych, wyniki kontroli zewnętrznych w 
zakresie ochrony danych osobowych i inną dokumentację wskazaną przez Administratora. 

4. W przypadku audytu przeprowadzanego w lokalizacjach Podmiotu przetwarzającego 
Administrator powiadomi Podmiot przetwarzający o terminie audytu z 30-dniowym 
wyprzedzeniem przesyłając mu Plan audytu, w którym wskazane zostaną komórki organizacyjne 
Podmiotu przetwarzającego przeznaczone do audytowania. 

5. Podmiot przetwarzający oddeleguje do audytu osobę odpowiedzialną za system ochrony danych 
osobowych w swojej firmie. 

6. Podmiot przetwarzający umożliwi przeprowadzenie audytu poprzez m.in. udostępnienie 
dokumentacji systemu ochrony danych osobowych Podmiotu przetwarzającego, udzielanie 
wyczerpujących wyjaśnień, okazanie lokalizacji, w których przetwarzane są dane osobowe oraz 
zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych stosowanych w systemie ochrony danych osobowych. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności przez Audytora Administratora wyznaczony przedstawiciel 
Podmiotu przetwarzającego wskaże przyczynę niezgodności, działania korekcyjne (usunięcie 
niezgodności) i korygujące (usunięcie przyczyny niezgodności). Działania podlegaj akceptacji przez 
Audytora Administratora. 

8. Wyniki audytu zapisywane są w Raporcie z audytu, który przedstawiany jest przedstawicielowi 
Podmiotu przetwarzającego. 

 
§ 5 

Obowiązki i Prawa Administratora 
 

1. Administrator przekazuje dane osobowe pracownika Administratora zgodnie z § 2.4 umowy. 
2. Administrator informuje pracownika o przekazywaniu jego danych osobowych do Podmiotu 

przetwarzającego oraz o celu przetwarzania, a także uzyskuje zgodę pracownika na przetwarzanie 
jego danych osobowych. 

3. Administrator wdraża u siebie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 
danych osobowych pracownika Administratora. 

4. Administrator realizuje obowiązki informacyjne wobec swoich pracowników, przy współpracy  
z Podmiotem przetwarzającym. 

5. Administrator zgłasza naruszenia danych osobowych stwierdzonych w Podmiocie przetwarzającym 
do organu nadzorczego i/lub osoby, której naruszenie dotyczy, po uzyskaniu zgłoszenia od 



Podmiotu przetwarzającego i wymaganych wyjaśnień oraz po przeprowadzeniu własnego 
postępowania. 

 
§ 6 

Odpowiedzialności i kary 
 

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które 
powstały w związku z nienależytym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez niego 
powierzonych danych osobowych. 

 
§ 7 

Obowiązywanie umowy 
 

1. Administrator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 
a) rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień umowy, 
b) wyrządzenia szkody przez Podmiot przetwarzający przy wykonaniu umowy Administratorowi 

lub osobie, której dane Podmiot przetwarzający przetwarza na mocy umowy powierzenia, 
c) wszczęcia przez organ nadzorczy postępowania przeciw Podmiotowi przetwarzającemu  

w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

................................ 
Administrator 

................................ 
Podmiot przetwarzający 



 


