Załącznik nr 12 do SIWZ

UMOWA
o zachowaniu poufności
zawarta w .................................... w dniu .............................. r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Świdnicy
z siedzibą: ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica

zwanym dalej Zamawiającym
w imieniu którego występuje Pani Jolanta Godlewska - Dyrektor Sądu Rejonowego w
Świdnicy oraz Pani Marzeny Rusin-Gielniewskiej – Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy
a
…………………………………………….
zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

W związku z zawartą przez Strony umową nr …………. dotyczącą:
usługi polegającej na sprzątaniu i dezynfekcji sal rozpraw, innych pomieszczeń biurowych
oraz toalet zwaną dalej. Realizacja związana jest z możliwością dostępu do danych
osobowych należących do Zamawiającego.
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Przedmiotem umowy jest upoważnienie Wykonawcy do dostępu do budynku,
pomieszczeń, urządzeń, w których są przetwarzane dane osobowe należące do
Zamawiającego jedynie w obecności pracownika Sądu.
Zakres i cel dostępu do pomieszczeń, w których są przetwarzane dane, wynika z Umowy.
Upoważnienie umożliwia Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych udostępnionych
przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji Umowy w okresie niezbędnym dla jej
realizacji.
Zabrania się ujawniania przez Wykonawcę danych poufnych (tj. w szczególności danych
osobowych oraz danych związanych z systemem zabezpieczeń budynku), chronionych
niniejszą umową o zachowaniu poufności nawet po ustaniu wiążącej strony umowy
podstawowej.
Umowa obowiązuje od dnia …………….

§2
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w Umowie.
2. Wykonawca w związku z wykonywaniem prac określonych w niniejszej umowie,
zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych, do których może mieć
dostęp przy wykonywaniu prac, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać,
ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

3. Wykonawca, w związku z realizacją niniejszej umowy jest zobowiązany do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego oraz
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania sytuacji naruszeń (incydentów) zasad
ochrony danych osobowych Zamawiającemu.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody
wyrządzone niezgodnym z niniejszą umową przetwarzaniem danych osobowych, w
szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które wykonują przedmiot
Umowy będą zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich
zabezpieczenia, poprzez podpisanie oświadczenia o poufności, będącym załącznikiem
do niniejszej umowy.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający przetwarza dane osobowe pracowników Wykonawcy, wyłącznie w
zakresie i w celu określonym w Umowie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych.
3. Zamawiający zobowiązuje się przeszkolić Pracowników Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych obowiązujących
u Zamawiającego.
4. Dostęp do danych osobowych pracowników Wykonawcy wykonujących prace objęte
niniejszą umową będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Zamawiającego.
§4
1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego
prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

................................

.................................

……………………...

………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE o poufności
Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczących ochrony danych osobowych,
w szczególności ustawy o ochronie danych oraz RODO (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) oraz
z klauzulą informacyjną z art. 14 RODO
Zobowiązuję się do:
 zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie
wykonywania czynności zleconych przez Pracodawcę w fizycznym obszarze przetwarzania, których
Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Świdnicy,
 zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych bezpośredniemu
przełożonemu.
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za
naruszenie przepisów karnych ww. Ustawy o ochronie danych osobowych.

………………………………..….
Podpis

Klauzula informacyjna z art. 14 RODO (pozyskiwanie przez Sąd danych osobowych nie bezpośrednio
od podmiotu danych
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Sąd Rejonowy Świdnicy, informuje, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Sąd Rejonowy w Świdnicy, ul. L. Okulckiego2-4, 58-100 Świdnica,
dalej jako „Sąd Rejonowy”;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), e-mail: iod@swiebodzin.sr.gov.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w celu wykonania umowy na usługę świadczoną przez
Pani/Pana Pracodawcę; ponadto mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym
się po obiektach Sądu Rejonowego, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Sąd Rejonowy na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu
są dostępne w siedzibie Sądu Rejonowego;
4) ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko ponadto do kontaktu w
celach służbowych nr telefonu i e-mail;
5) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą
być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom
samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej;
7) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez
okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA), będącego załącznikiem do właściwego zarządzenia
Prezesa Sądu Rejonowego;
8) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2
00-193 Warszawa;
10) Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 zostały pozyskane/pochodzą z następującego źródła - od
……………………………………………………………………………..;
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Sąd Rejonowy,
w tym profilowaniu.

