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UMOWA DZIAŁANIA W IMIENIU ADMINISTRATORA – [wzór]
zawarta w dniu ………………….. r. w ……………………. pomiędzy:
Teatrem Wybrzeże, ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk (wpisanym do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom.10/99/2007), NIP: 583-00076-14, reprezentowanym przez:
Adama Orzechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,
zwanym w treści Umowy Administratorem danych,
a
……………………………..
…………………………………….. zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”
wspólnie zwanymi dalej „Stronami".

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ……………….. r. w ………………… umowy o
świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach teatru Wybrzeże
w Gdańsku i w Sopocie, zwanej dalej „umową zasadniczą”, Strony postanawiają, co następuje:
§ 1. Definicje
RODO - 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;
2) dane osobowe - dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO;
3) administrator – osoba fizyczna, organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa
w art. 4 pkt 7) RODO, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
4) przetwarzanie - operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany wskazane w art. 4 pkt 2)
RODO;
5) umowa zasadnicza – umowa z dnia …………………… r.
1)

§ 2. Przetwarzanie danych w imieniu Administratora
1. Przedmiotem niniejszego paragrafu jest przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający w imieniu i na polecenie Administratora.
2. Na mocy art. 28 oraz art. 29 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
(zwanego dalej: RODO) Administrator poleca i upoważnia Podmiot przetwarzający do
przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy zasadniczej w swoim imieniu.
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą umową ma charakter przetwarzania danych w
formie papierowej, na drukach przygotowanych przez Administratora danych.
4. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy zasadniczej.
§ 3. Rodzaj danych, kategorie osób oraz czas trwania umowy
1. Rodzaj danych osobowych objętych niniejszą umową stanowią dane niezbędne do realizacji umowy
zasadniczej w zakresie najmu pokoi gościnnych mieszczących się w siedzibie Teatru Wybrzeże przy
ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku i związanej z tym ewidencji gości. Podmiot przetwarzający będzie
przetwarzał dane w postaci: imion i nazwisk, numeru rejestracyjnego samochodu.

2. Kategorią osób, których dane dotyczą, są osoby, których dane znajdują się w zbiorach przetwarzanych
przez Podmiot przetwarzający w imieniu Administratora.
§ 4. Obowiązki i prawa Administratora
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które przekaże Podmiotowi
przetwarzającemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.
2. Przekazanie danych o których mowa powyżej jest nieodpłatne.
3. Administrator może monitorować wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
o których mowa w § 6 ust. 1), przez Podmiot przetwarzający.
§ 5. Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający:
1) Przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora zapisane w
§ 2 ust. 2. niniejszej umowy.
2) Zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy.
3) Podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
4) Przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w
§ 6;
5) Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania
na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale
III RODO;
6) Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
7) Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące
kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
8) Udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi
upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia
się do nich;
9) Niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego
o ochronie danych.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada informacje na temat Administratora, o których
mowa w art. 13 RODO oraz że zapozna z nimi osoby, których dane dotyczą.
3. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy postanowienia
RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.
§ 6. Korzystanie z usług podwykonawców
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody
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 do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot
przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot

przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w
umowie między administratorem a podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa
w par. 4, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom
RODO. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków innego
podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
4. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 3, Podmiot przetwarzający może wykazać
między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40
RODO lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO.
§ 7. Zachowanie poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest bezterminowo do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Administratora.
2. Podmiot przetwarzający jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, o której mowa
powyżej, wyłącznie w przypadku:
1) uzyskania pisemnej zgody Administratora na ujawnienie informacji;
2) gdy ujawnienie informacji będzie mieć miejsce w stosunku do osób zobowiązanych do
zachowania poufności, w tym w stosunku do doradców Stron, którzy złożą stosowne
oświadczenie o zachowaniu poufności;
3) gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym,
w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym itp.
3. Administrator ma prawo pisemnie upoważnić Podmiot przetwarzający do przekazania konkretnej
osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.
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§ 8.
Roszczenie o wynagrodzenie Podmiotu przetwarzającego z tytułu przetwarzania danych
osobowych w ramach niniejszej umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia z umowy
zasadniczej.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy.
§ 9.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
W tym wypadku konieczne jest pisemne powiadomienie drugiej Strony (za potwierdzeniem odbioru)
o wystąpieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego §.

§ 10.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Każda ze Stron potwierdza odbiór egzemplarza umowy.

W imieniu Administratora:

W imieniu Podmiotu przetwarzającego:

