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UMOWA  Nr ….

zawarta w dniu ……………………………2017 roku w Warszawie, pomiędzy: 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, reprezentowanym przez:
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgoś
zwanym dalej „Uniwersytetem",
a 
……………………………………………….., z siedzibą w ……………………., przy ul. ………………………….., …..-……. …………………………, NIP  …-..-..-…., Regon ……………………., reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..……………..
zwanym dalej „Wykonawcą"
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”.

Stosownie do uregulowania zawartego ust. 9 § 21 Umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-K034/15 nakładającego na Uniwersytet obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji projektu pt.: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, Strony postanawiają co następuje:
§ 1
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 922 j.t.), Uniwersytet powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” na warunkach określonych w niniejszej umowie, oraz w zakresie określonym w jej treści.
	Powierzone dane osobowe, o których mowa w ust. 1 in fine, uczestników zajęć w ramach projektu „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wydawania certyfikatów,  prowadzenia listy obecności oraz kontaktu z uczestnikami zajęć, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć.
	Umowa została zawarta na cały okres obowiązywania Umowy dofinansowania nr POWR.03.01.00-00-K034/15
§ 2
Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych 
w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 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. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem”.
Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające, zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
	Uniwersytet umocowuje Wykonawcę do wydawania osobom, o których mowa w ust. 3, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
	Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
	Uniwersytet zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
	Wykonawca niezwłocznie informuje Uniwersytet o:
	wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
	wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust 13.
	Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, Uniwersytetowi oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w ust. 3, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
	Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Uniwersytetowi na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
	Wykonawca umożliwi Uniwersytetowi lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, 
w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
W przypadku powzięcia przez Uniwersytet wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia lub z umowy, Wykonawca umożliwi Uniwersytetowi lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 10
	Kontrolerzy Uniwersytetu lub podmiotów przez niego upoważnionych, mają w szczególności prawo:
	wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, 
do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe 
i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem oraz umową;
	żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych.
	Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Uniwersytet lub przez podmiot przez niego upoważniony albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.


§ 3.
	Wykonawca odpowiada za szkody rzeczywiste jakie powstały wobec Uniwersytetu lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych.

§ 4 
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym doręczono wypowiedzenie.
	Uniwersytet ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca:
	wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

przekazał informacje lub dane osobom trzecim niezgodnie z Umową; 
powierzył przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim niezgodnie z Umową;
nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

§ 5
	 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Uniwersytetu i jeden dla Wykonawcy.
	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

W imieniu Uniwersytetu:					W imieniu Wykonawcy:
….…………………………….……					…………………………………..




Załącznik nr 1 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 	 

UPOWAŻNIENIE 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 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam [___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 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 2014 r. poz. 1182, 
z późn. zm.), 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
 
Załącznik nr 2 do umowy: Wzór odwołania 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 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ______________________________ do przetwarzania danych osobowych nr ___________ wydane w dniu _____________ 

                                                                                                           __________ _____________________________
                                                        Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień
                                                                  

      ______________________________
         									        (miejscowość, data)


*niepotrzebne skreślić





