
UMOWA N R . . r . r .
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Umowa zawarta w dniu. .Qri-.(V.!U)A6u-...w Gdyni pomiędzy:

Urzędem Miasta Gdyni z siedzibą AL Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382
Gdynia NIP 586-002-28-60, REGON 000598-486 - administratorem danych
osobowych, o którym mowa w art.7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.Ł), reprezentowanym
przez:
Dyrektora Urzędu Miasta Jerzego Zająca i Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Gdyni ds. Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta - Rafała Kryściaka

a
Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni z siedzibą ul. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136,

reprezentowaną przez:
Rektora - Komendanta kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta,
zwanym(ą) „odbiorcą danych".

§1
Przedmiot umowy

Strony umowy postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., póz. 922
j.t.), zwanej dalej „ustawą" oraz właściwej realizacji postanowień niniejszej
umowy, administrator danych powierza do przetwarzania Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni dane osobowe w zakresie określonym niniejszą umową.

§2
Zakres powierzonych danych i cel przetwarzania

1. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych,
znajdujących się w zbiorach Urzędu Miasta Gdyni pod nazwą „Ewidencja
Ludności i Dokumenty Tożsamości", w ramach realizowanego przez
odbiorcę danych badania socjologicznego, przeprowadzonego w formie
ankiet, których wyniki znajdą się w książkowej publikacji jubileuszowej
Urzędu Miasta i stanowić będą również dla odbiorcy danych materiał
historyczny, badawczy i edukacyjny.

2. Zakres powierzonych danych osobowych do przetworzenia przez odbiorcę
danych to:



a) imię, nazwisko, rok urodzenia, adres 500 osób obojga płci urodzonych
w 1965 r. zamieszkałych w Gdyni,

b) imię, nazwisko, rok urodzenia, adres 500 osób obojga płci urodzonych
w 1990 r. zamieszkałych w Gdyni.

3. Odbiorca danych zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe
wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszej umowy.

§3
Prawa i obowiązki stron

1. Odbiorca danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają
wymagania art.36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., póz. 922 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U. z 2004 r. póz. 1024).

2. Odbiorca danych stosuje wysoki poziom zabezpieczeń wskazany
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. póz. 1024).

3. Odbiorca danych zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą umową, ustawą i innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

4. Na pisemny wniosek administratora danych odbiorca danych jest
zobowiązany do udzielenia informacji na temat przetwarzania powierzonych
danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu
danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wniosku.

5. Odbiorca danych poinformuje administratora danych o czynnościach
i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych, w zakresie
powierzonych do przetworzenia danych osobowych przez organy
administracji publicznej (w szczególności Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych) organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

§4
Odpowiedzialność odbiorcy danych

1. Odbiorca danych jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie
osobom nieupoważnionym.



2. W przypadku szkody spowodowanej działaniem odbiorcy danych, odbiorca
danych odpowiadać będzie na zasadzie winy za szkody rzeczywiste
poniesione przez administratora danych.

§5
Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas przygotowania, realizacji
i opracowania ankiet, z możliwością jej wypowiedzenia z okresem realizacji
14 dni.

§6
Warunki odstąpienia od umowy

Administrator danych ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania
terminu wypowiedzenia, gdy odbiorca danych:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową,
b) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
administratora danych,
c) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej
umowy.

§7
Postanowienia końcowe

1. Odbiorca danych w przypadku zakończenia realizacji zadań, o których mowa
jest w §2 ust. l niezwłocznie, ale nie później niż w terminie uzgodnionym
z administratorem danych, zobowiązuje się zwrócić lub anonimizować
wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone,
w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych
pozostających w jego dyspozycji.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Spory wynikłe z tytułu umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca
siedziby administratora danych.

5. W przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych
wyszczególnionych w niniejszej umowie w okresie realizacji umowy
zastosowanie mieć będą przepisy prawa uwzględniające w/w zmiany.

6. W razie gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne,
postanowienia pozostałe są ważne i obowiązujące Strony. W takim
przypadku Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, które
możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel społeczny jak i/lub gospodarczy.



7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
powierzającego i dwa dla odbiorcy danych.

ODBIORCA DANYCH POWIERZAJĄCY

REKTOR/KOMENDANT
AKADEMII MAfif/NA/ î WOJENNEJ
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