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Załącznik nr 10 do Umowy o powierzenie grantu 

Umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1) Grantobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Agencję danych 

osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie 

danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 

str. 1), zwane dalej „RODO”.  

2) Grantobiorca oświadcza, że zna powszechnie obowiązujące przepisy prawa  

o ochronie danych osobowych.  

3) Grantobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe 

członków zespołu JST, zgłoszonych do udziału w programie dla JST w ramach 

pilotażu GovTech inno_LAB za pośrednictwem formularza zgłaszania pomysłów 

w postaci imion i nazwiska, adresów mailowych, nr PESEL.  

4) Powierzone przez Agencję dane osobowe będą przetwarzane przez Grantobiorcę 

wyłącznie w celu utworzenia zespołu JST (pracownicy JST zgłoszonego do udziału 

w programie dla JST) i współpracy z zespołem JST, który w ramach Projektu będzie 

realizował program dla JST. 

5) Grantobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, 

w szczególności zgodnie z art. 32 RODO. Grantobiorca poinformuje na piśmie 

Agencję o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. 

6) Grantobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

7) Grantobiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby 

posiadające stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  

W tym celu Agencja upoważnia Grantobiorcę do wystawiania i odwoływania 
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imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia 

ewidencji tych osób1.  

8) Grantobiorca zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osoby, 

które upoważni do przetwarzania tych danych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Grantobiorcy, jak i po jego ustaniu. 

9) Grantobiorca po zakończeniu realizacji niniejszej umowy usuwa wszelkie dane 

osobowe w terminie 10 lat od daty wygaśnięcia umowy oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie.  

10) Grantobiorca zobowiązuje się udzielić wsparcia Agencji w zakresie wywiązywania się 

z obowiązku realizacji praw osoby, której dane dotyczą, w szczególności o których 

mowa w rozdziale III RODO. 

11) W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych,  

w szczególności o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Grantobiorca zobowiązuje 

się do bezzwłocznego poinformowania Agencji, w formie pisemnej oraz dodatkowo 

na adres mailowy do korespondencji wskazany w niniejszej umowie, o tym fakcie 

w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i zakres naruszenia. 

12) Grantobiorca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez 

Agencję, osoby i podmioty upoważnione przez Agencję oraz inne uprawnione 

podmioty, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie 

z niniejszą umową, przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności 

z RODO, w zakresie, w jakim ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby 

prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności przez Agencję, a w szczególności 

zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych lub naruszało prawa osób trzecich. 

13) Kontrola, o której mowa w ust. 11 będzie realizowana w godzinach pracy 

Grantobiorcy. O planowanej kontroli Agencja powiadomi Beneficjenta pisemnie 

na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Z przeprowadzonej kontroli Agencja 

może sporządzić zalecenia pokontrolne. 

14) Grantobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych 

we wskazanym przez Agencję terminie. 

15) Jeżeli Grantobiorca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie 

których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą 

Agencji, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych 

                                                           
1 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad 
przetwarzania danych osobowych, natomiast wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych. 
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na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku zlecenia 

prac podwykonawcom, Grantobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec 

Instytucji Pośredniczącej lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez 

podwykonawców danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową lub przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

16) Grantobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

17) W przypadku naruszenia przez Grantobiorcę zasad przetwarzania danych 

osobowych, jakie określono w umowie (w tym odnośnie złożonych oświadczeń), 

w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w RODO, 

lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez 

Agencję jakiejkolwiek szkody, Grantobiorca jest zobowiązany do pokrycia pełnej 

szkody Agencji. Pod pojęciem szkody należy rozumieć szkodę rzeczywistą („damnum 

emergens”) oraz utracone korzyści („lucrum cessans”). Grantobiorca zobowiązuje 

się do niezwłocznego poinformowania Agencji, w formie pisemnej oraz dodatkowo 

na adres mailowy do korespondencji wskazany w niniejszej umowie, o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Grantobiorcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Grantobiorcy, a także o wszelkich planowanych, o ile 

są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

u Grantobiorcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy. 

18) Agencja powierza Grantobiorcy realizację obowiązku informacyjnego wobec osoby 

której dane dotyczą. 

19) Grantobiorca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę 

danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. 

20) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 

nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 

dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Grantobiorca zobowiązuje 

się do ich stosowania, Agencja dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy 

lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 

21) Grantobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia umowne 

w zakresie ochrony danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wzór). 

 

 

………..………….., dnia ……………….. 

        (miejscowość) 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR …………… 

do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Upoważniam  Panią/Pana ………………….……………………………….... do przetwarzania danych 

osobowych w zakresie …………………………………………………………………..….…………… 

…..…………………………………………………………………..….……………………………… 

Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony/wygasa w dniu ……………………….. (*) 

 

 

 
 

…………………………………………….…. 

(podpis) 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór). 

 

 

………..………….., dnia ……………….. 

        (miejscowość) 

 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA NR …………… 

do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Z dniem ………………..…… odwołuję upoważnienie nr …………………….….. do przetwarzania 

danych osobowych wystawione dla Pani/Pana ………………………………………………………….. 

 

 

 
 

…………………………………………….…. 

(podpis) 
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