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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zwana dalej Umową Powierzenia, zawarta w dniu ……… pomiędzy: 

Sądem Rejonowym w Gdyni 

 z siedzibą w Gdyni (81-354 ) Pl. Konstytucji 5 

reprezentowanym przez: 

SSR Monikę Selin – Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni 

oraz 

Lesława Kwietniewskiego – Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni 

zwaną/ego dalej Administratorem 

a ……………………. z siedzibą w ………….  

reprezentowaną/ym przez:  

………………………………………… 

zwaną/ego dalej Podmiotem Przetwarzającym 

 

zwanymi dalej łącznie lub z osobna Stronami 

  

W związku z zawarciem pomiędzy stronami umowy nr ……..z dnia …………….na realizację usługi 

przetransportowania akt sądowych Sądu Rejonowego w Gdyni. 

Zwanej dalej Umową Główną strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę. 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu Przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa art. 175 db Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o Ustroju Sądów 

Powszechnych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, zwanego dalej RODO) w stosunku do danych osobowych powierzonych 

Podmiotowi Przetwarzającemu. 

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 

8 RODO. 

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

Umową powierzenia, RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
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4. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych niezgodnie z Umową powierzenia, RODO lub z innymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, 

utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do 

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w ramach 

realizacji Umowy głównej. 

 

 

§ 2  

 

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu czynności przetwarzania danych 

osobowych, dokonywane w jego imieniu. 

2. Przedmiot powierzonych czynności przetwarzania danych osobowych stanowi usługa związana z 

przetransportowaniem akt sądowych, wykonywana w ramach realizacji Umowy Głównej. 

3. Powierzenie czynności przetwarzania następuje na czas określony w Umowie Głównej. 

4. Niezależnie od czasu powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych, wypowiedzenie lub 

wygaśnięcie Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej skutkuje zakończeniem czasu powierzenia 

czynności przetwarzania, o którym stanowi pkt 3. 

5. Niniejsza umowa jest integralną częścią Umowy Głównej. 

6. Niniejsze zapisy regulują obowiązki uprawnienia stron w zakresie przetwarzania danych 

wynikających z Umowy Głównej. 

 

§ 3 

 

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych 

wynikających bezpośrednio z Umowy Głównej i jest ograniczone wyłącznie do zadań i czynności 

w niej zawartych. 

2. Dokumenty przewożone będą z Sądu Rejonowego w Gdyni Pl. Konstytucji 5 z budynku B do 

tymczasowej lokalizacji na parterze i I piętrze budynku przy ul. Podolskiej 21. 

3. Zakres kategorii danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu obejmuje dane 

osobowe zawarte w aktach postępowań sądowych (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dokumentu 

tożsamości, nr paszportu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, PESEL, 

NIP. REGON, wpis do CEIDG, nr kont bankowych, wykształcenie, zatrudnienie, stan rodzinny i 

majątkowy, dane wrażliwe dotyczące pochodzenia, stanu zdrowia, poglądów religijnych) 

4. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w oparciu i zgodzie 

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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) zwanego RODO. 
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§ 4 

 

1. Administrator ma prawo do dochodzenia od Przetwarzającego odszkodowania w przypadku, gdy 

poniesie straty spowodowane nienależytym wykonaniem zadań objętych niniejszą umową. 

 

§ 5 

 

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i 

organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony 

danych osobowych. 

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż w celu realizacji Umowy powierzenia posługuje się 

wyłącznie procedurami, usługami i systemami informatycznymi, spełniającymi wymogi RODO. 

3. Podmiot Przetwarzający oraz osoby upoważnione przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania 

powierzonych danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w poufności, zarówno w 

okresie obowiązywania Umowy powierzenia, jak również bezterminowo po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. 

4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do 

przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. 

 

§ 6 

 

1. Zgodnie z art. 28 pkt 2 RODO, Podmiot Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu 

przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. 

2. Zgodnie z art. 28 pkt 2 RODO, w przypadku udzielenia ogólnej zgody na korzystanie przez Podmiot 

Przetwarzający z usług innych podmiotów przetwarzających, Podmiot Przetwarzający informuje 

Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych 

podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu 

wobec takich zmian. 

3. Jeżeli Podmiot Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego do wykonania 

konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, wówczas 

Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do posiadania z tym podmiotem przetwarzającym 

zawartej umowy, zobowiązującej do przestrzegania przyjętych środków i obowiązków ochrony 

danych osobowych, spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym i ustanowionych w niniejszej 

Umowie powierzenia. 

4. Jeżeli podmiot przetwarzający z którego usług korzysta Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się 

ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na 

Podmiocie Przetwarzającym, zgodnie z art. 28 pkt 4 RODO. 
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§ 7 

 

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zawiadomić Administratora o każdej okoliczności 

mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego 

ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą, a w 

szczególności o: 

1.1. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych powierzonych na podstawie 

Umowy powierzenia, 

1.2. każdym naruszeniu zasad ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy 

powierzenia, 

2. Powiadomienie o którym stanowi pkt 1 wymaga udokumentowania, tj. wyrażenia w formie listu 

lub wiadomości e-mail. 

3. Termin powiadomienia o którym stanowi pkt 1 wynosi 24 godziny od chwili ujawnienia 

okoliczności stanowiącej podstawę jego sformułowania. 

4. Podmiot Przetwarzający  niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem jakiekolwiek 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§8 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają również wszelkie 

oświadczenia woli stron kierowane w ramach niniejszej umowy. 

3. Oświadczenia stron będą doręczane na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy ze 

skutkiem uznania ich za doręczone. O wszelkich zmianach adresów wskazanych w komparycji 

strony zobowiązane są wzajemnie się informować pod rygorem uznania korespondencji 

kierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji polubownych, 

a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy czym postanowienie 

niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności negocjacji 

polubownych, strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy czym 

Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. 

6.           Umowa obowiązuje wraz z Umową Główną. 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Administrator Podmiot Przetwarzający 

 


