Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1) administratorze – rozumie się przez to podmiot, który samodzielnie lub
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
2) danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3) Operatorze – rozumie się przez to Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki
Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
4) Partnerze – rozumie się przez to Centrum Zespołów Analityczno
Strategicznych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 4C/8, 33-300
Nowy Sącz lub Sądecką Izbę Gospodarczą z siedzibą przy ul. Zielonej 27,
33-300 Nowy Sącz lub Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą przy
ul. Orkana 20F lok. 1, 34-700 Rabka-Zdrój
5) przetwarzaniu – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie
lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
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6) RODO – rozumie się przez to rozporządzenie 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), opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z 2016 r. Nr 119;
7) Usługodawcy – rozumie się przez to instytucję zarejestrowaną w Bazie
Usług Rozwojowych w serwisie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, która
zaakceptowała niniejszy Regulamin i realizuje usługę rozwojową.
2. Zaakceptowanie przez Dostawcę Usług (dalej zwanego Usługodawcą)
Regulaminu wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr
Przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania RPO WM
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Działanie 8.4 Rozwój
kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji
kadr sektora MŚP Tytuł projektu: „Sądeckie Bony Szkoleniowe” Numer
projektu: RPMP.08.04.01-12-0077/19 (zwanego dalej “Regulaminem”)
powoduje jednoczesne zawarcie przez Usługodawcę z Miastem Nowy SączNowosądeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Centrum Zespołów
Analityczno Strategicznych sp. z o.o. oraz Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
oraz Sądecką Izbą Gospodarczą (łącznie zwanymi Operatorem/Partnerem)
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której warunki
określone są w poniższych punktach 2-17 niniejszego załącznika nr 6 do
Regulaminu.
3. Usługodawca powierza Operatorowi/Partnerowi dane osobowe do
przetwarzania i poleca Operatorowi/Partnerowi przetwarzanie danych
osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, a Operator/Partner
przyjmuje od Usługodawcy dane osobowe do ich przetwarzania zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie i w przepisach prawa.
4. Powierzenie danych osobowych Operatorowi/Partnerowi do przetwarzania
i przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Operatora/Partnera
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jest dokonywane wyłącznie w celu wykonywania przez Operatora/Partnera
monitoringu i kontroli prawidłowości realizacji usług przez Usługodawcę w
ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”, a także w celu dochodzenia
roszczeń w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków
wynikających z niniejszej umowy związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, w tym zwrotu środków finansowych nienależnie otrzymanych
przez Usługodawcę.
5. Powierzenie przez Usługodawcę i przetwarzanie przez Operatora/Partnera
danych osobowych, dotyczy danych osobowych uczestników projektu
„Sądeckie Bony Szkoleniowe” biorących udział w usługach realizowanych
zdalnie wykonywanych przez Usługodawcę oraz osób wykonujących te usługi
obejmujących:
1) wizerunki w zakresie twarzy i sylwetki,
2) imiona i nazwiska.
6. Usługodawca przekazuje Operatorowi/Partnerowi do przetwarzania dane
osobowe w formie dostępu do transmisji z wykonywania usługi w czasie
rzeczywistym oraz poprzez udostępnienie nagrań audiowizualnych, na których
utrwalony jest przebieg usługi, wizerunek oraz imiona i nazwiska osób
będących uczestnikami projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”
uczestniczących w usłudze i osoby wykonującej
usługę. Operator/Partner w ramach przetwarzania danych ma prawo
sporządzenia kopii nagrań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz
dokonywania nagrań transmisji, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym. Operator/Partner nie udostępnia powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych chyba, że Instytucja Zarządzająca RPO
WM, Instytucja Pośrednicząca RPO WM oraz inny podmiot do tego
uprawniony wykaże się podstawą prawną do żądania przekazania
przedmiotowych danych osobowych. W takim przypadku Operator/Partner
poinformuje Usługodawcę o przekazaniu danych.
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7. Operator/Partner jest upoważniony przez Usługodawcę do przetwarzania
danych osobowych, o których mowa w ust. 5 prezentowanych i zapisanych w
sposób określony w ust. 6.
8. Operator/Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
danych osobowych, o których mowa w ust. 5, z tym zastrzeżeniem, że
Operator/Partner może przetwarzać te dane osobowe w celach określonych w
ust. 4 i dokonywać działań, o których mowa w ust. 4. Operator/Partner
zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
powierzonych do przetwarzania przez Usługodawcę zobowiązały się do
zachowania tajemnicy.
9. Operator/Partner zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na
warunkach określonych w niniejszej umowie, chyba, że przetwarzania
wymaga prawo Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. W przypadku
powzięcia przez Operatora/Partnera informacji o przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych, które może spowodować naruszenie przepisów RODO
lub innych przepisów unijnych lub przepisów prawa polskiego,
Operator/Partner poinformuje Usługodawcę o tym fakcie i na
żądanie Usługodawcy wstrzyma się od niezgodnego z prawem przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych.
10. Operator/Partner oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będą przekazywane przez
Operatora/Partnera do przetwarzania na terytorium państw trzecich w
rozumieniu RODO lub przez organizacje międzynarodowe.
11. Operator/Partner zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do stosowania środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy
art. 32 RODO.
12. Operator/Partner zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania Usługodawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia
stwierdzenia naruszenia, o stwierdzonych naruszeniach ochrony danych
osobowych powierzonych przez Usługodawcę do przetwarzania.
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13. Operator/Partner zobowiązuje się w miarę możliwości do pomagania
Usługodawcy w realizacji wniosków osób, których dane dotyczą, o
skorzystanie z uprawnień przysługujących im na mocy rozdziału III RODO –
w zakresie danych osobowych powierzonych Operatorowi/Partnerowi do
przetwarzania przez Usługodawcę, biorąc pod uwagę charakter
przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
14. Operator/Partner zobowiązuje się pomagać Usługodawcy przy wywiązywaniu
się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, uwzględniając charakter
przetwarzania oraz dostępne Operatorowi/Partnerowi informacje.
15. Operator/Partner zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji
niezbędnych do wykazania realizacji obowiązków określonych w art. 28
RODO.
16. Operator/Partner zobowiązuje się umożliwić Usługodawcy i wskazanym przez
Usługodawcę audytorom przeprowadzenie audytów i inspekcji dotyczących
przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez
Usługodawcę. Żądanie przeprowadzenia audytu Usługodawca powinien
zgłosić Operatorowi/Partnerowi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
audytu. W ramach audytu Usługodawca ani audytor wskazany przez
Usługodawcę nie ma prawa dostępu do informacji innych niż dane osobowe
powierzone do przetwarzania przez Usługodawcę, a także nie ma prawa
dostępu do innych danych osobowych ani też innych informacji chronionych
przez Operatora/Partnera, w tym informacji należących do tajemnicy
przedsiębiorstwa Operatora/Partnera.
17. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych Operatorowi/Partnerowi
może być wykonywane do dnia 30 września 2023 roku lub przez okres dwóch
lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do
Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończonej operacji., jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia okresu
kontroli i archiwizacji danych pochodzących z realizacji projektu „Sądeckie
Bony Szkoleniowe”. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Operator/Partner jest zobowiązany do usunięcia wszelkich
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kopii danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z
wyjątkiem przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej
Polskiej wymaga przechowywania danych osobowych przez
Operatora/Partnera.

57

