
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W ramach umowy Zleceniodawca jako Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 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  (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) zwanym dalej 

„RODO”, powierza Zleceniobiorcy (dalej Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu 

zgodnie z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

  

2. Zleceniodawca powierza czynności przetwarzania związane ze świadczeniem usług ochrony 

budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie  w tym: 

a) obsługę monitoringu wizyjnego budynku Filharmonii w Szczecinie (wizerunek osób objętych 

monitoringiem wizyjnym), 

b) potencjalny dostęp do klucza master systemu kontroli dostępu fizycznego, który przechowywany 

jest jako klucz awaryjny w biurze BMS w budynku Filharmonii w Szczecinie, 

c) dostęp do imion i nazwisk pracowników Filharmonii podpisujących listy obecności na biurze BMS 

 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie 

określonych odpowiednio w ust. 2 i 3. 

  

4. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji 

ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 

 

5. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu 

obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO. 

 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, 

zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO. 

  

7. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Zleceniobiorcę 

wymagań wymienionych w ust. 4, 5 i 6, zgodnie z a art. 28 ust. 3 lit. h RODO. 
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8. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy poprzez uzgodnione, wskazane w załączniku nr 1, środki 

techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO. 

 

9. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, Zleceniobiorca uczestniczy w realizacji obowiązków 

Zleceniodawcy, określonych w art. 32–36RODO, w następującym zakresie: 

1) zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych w zakresie w jakim przetwarza dane, których 

Administratorem jest Zleceniodawca, 

2) informuje Zleceniodawcę o naruszeniach bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, które 

mają związek z wykonywanymi przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcę usługami i podaje 

wszelkie znane mu informacje o zaistniałym naruszeniu, 

3) zapewnia Zleceniodawcy dostęp do danych osobowych, które przetwarza i przekazuje mu te dane 

w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora. 

4) informuje o zdarzeniach mogących rodzić potrzebę przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony 

danych, o której mowa w art. 35 RODO. 

 

10. Zleceniodawca zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia 

przetwarzania, a Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu 

przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 

 

11. Zleceniobiorca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do 

przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z 

podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać Zleceniodawcy, zgodnie z 

art. 28 ust. 3 lit. g RODO. 

 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

      

 Zleceniodawca        Zleceniobiorca 
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