
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Aktywne Szkoły MultiSport edycja 2019/2020 

 
 

UMOWA 
o powierzenie danych osobowych do przetwarzania 

 

zawarta w dniu ........................... w ........................................ pomiędzy:  

 
Fundacją V4Sport z siedzibą we Wrocławiu, 50-455 Wrocław, ul. gen. K. Kniaziewicza 16B, KRS: 
349049 (Rejestr Stowarzyszeń), zwaną dalej Administratorem, 
 

a  

.................................................................................................................................................................., 
z siedzibą w ....................................., przy ul. ...................................................................................  
w ........................................................, NIP ............................................., reprezentowaną przez 
……………………………………………………........................., zwaną dalej Procesorem, 
 
w związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. 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, dalej: RODO), 
 
zawarto Umowę o następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
 

Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Administratora Procesorowi danych osobowych do 

przetwarzania w związku z zawartą przez Strony dnia ………………….. r. Umową na realizację 
Programu Aktywne Szkoły MultiSport (dalej: Umowa ASM) w przedmiocie zasad udziału szkoły  
w Programie. 
 

 
§ 2 

 
Przedmiot przetwarzania 

 
1. Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w celu umożliwienia 

Procesorowi wykonywania czynności faktycznych z Umowy ASM, a w szczególności zbierania od 
rodziców lub dzieci oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział dzieci w Turnieju Aktywne Szkoły 
MultiSport oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, porządkowania danych osobowych, 
ich przechowywanie oraz przekazywania Administratorowi. 

 
 



 

 

 
 

§ 3 
 

Czas trwania przetwarzania 
 
1.  Dane osobowe powierzone przez Administratora Procesorowi będą przetwarzane do grudnia 2020      
roku. 
 
 

§ 4 
 

Charakter i cel operacji przetwarzania danych 
 
1. Procesor będzie przetwarzał powierzone mu przez Administratora dane osobowe w ten sposób, 

że będzie je zbierał, przechowywał i przekazywał Administratorowi. 
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora nie będzie długoterminowe ani masowe. 
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora odbywa się w celu wykonania Umowy ASM. 
4. Przetwarzanie przez Procesora będzie odbywać się w systemie informatycznym.  
 

§ 5 
 

Rodzaj powierzanych danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą 
 
1. Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania następujące dane osobowe: imię ucznia, 

nazwisko ucznia, rok urodzenia ucznia, miesiąc urodzenia ucznia, szkoła i klasa, miasto (miejsce 
zamieszkania), adres e-mail rodzica/opiekuna, informacja o objęciu ubezpieczeniem NNW. 

2. Przekazane do przetwarzania dane dotyczą uczniów szkół uczestniczących w Programie Aktywne 
Szkoły MultiSport (lub potencjalnych uczestników Programu) oraz ich rodziców/opiekunów. 

 
 

§ 6 
 

Obowiązki procesora 
 
1. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu przez Administratora danych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. 
2. Procesor oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne po to, by 

przetwarzanie danych powierzonych przez Administratora spełniało wymogi RODO i chroniło 
prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. 
Przez udokumentowane polecenie rozumie się w szczególności zamówienie prac realizowane  
w trybie określonym w umowie ramowej zawartej pomiędzy Administratorem, a Procesorem,  
a także niniejszą Umowę. 

4. Procesor zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych 
powierzonych przez Administratora zostaną przez niego zobowiązane do zachowania ich  
w tajemnicy bezterminowo. 

5. Procesor oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, to jest 
stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 



 

 

odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,  
a w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, zdolność do ciągłego 
zapewnienia poufności, integralności i dostępności oraz odporności systemów i usług 
przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie 
skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania. 

6. Procesor zobowiązuje się do pomocy, w miarę możliwości, Administratorowi poprzez 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osób, których dane dotyczą. 

7. Procesor zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
do pomocy Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

8. Procesor zobowiązuje się, po zakończeniu świadczenia usług na podstawie umowy ramowej, do 
usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych mu przez Administratora lub do zwrócenia 
mu wszelkich danych osobowych powierzonych przez Administratora (według decyzji 
Administratora). 

9. Procesor zobowiązuje się do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia 
Administratorowi lub jego audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie 
audytów, w tym inspekcji i przyczynienia się do nich. 

10. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o: 
10.1. Każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 
organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa,  
a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie 
poufności wszczętego dochodzenia. 
10.2. Każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych. 
10.3. Każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza,  
w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie 
od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora. 

 
 

§ 7 
 

Dalsze podpowierzenie 
 
1. Procesor ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych 
określonego w § 3 ust. 1 i § 4 pkt 3 Umowy wyłącznie za odrębną zgodą Administratora wyrażoną 
pod rygorem nieważności na piśmie. 

2. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor 
korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, 
w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną te same 
obowiązki ochrony danych jak w § 6 Umowy, w szczególności obowiązek zapewnienia 
wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
ochrony danych. 

3. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 
ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego 
innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze. 

 



 

 

 
 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa ASM stanowi udokumentowanie polecenia Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a) RODO.  
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym 

zakresie przepisy prawa polskiego. 
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć 

będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu  
w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo według właściwości ogólnej. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 
Za Administratora       Za Procesora 
 
        
…………………………………      …………………………………. 
 
 
 

Zał. nr 1 – Regulamin Programu Aktywne Szkoły MultiSport  

 
 
 
 


