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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 

Zawarta w dniu ____ w ____ pomiędzy 

 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez: 

____ 

zwanym dalej „NFOŚiGW” 
a 
____ 
z siedzibą w____ , ul. ____, wpisaną pod numerem KRS ____ do rejestru ______ Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ____, ____ Wydział _________ Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: ____, REGON: ____, kapitał zakładowy: ____/ wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: „____”, adres prowadzenia działalności gospodarczej: 

____, adres zamieszkania: ____, PESEL: ____1,reprezentowanym/-ą przez:  

____ 
zwanym/-ą dalej „Beneficjentem”/ „Państwową jednostką budżetową”1, 

zwanymi dalej „Stronami”, 

 
o następującej treści:  

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie:  

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),  

2) umowy o dofinansowanie w formie ___________/umowy o realizację zadania1 nr __________ na 
realizację przedsięwzięcia pn. __________________ 

w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy, wskazanej w pkt 2) 

 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

a) Danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przetwarzane przez Strony w celu 
wykonywania zadań wynikających z Umowy na realizację Przedsięwzięcia, 

                                                 
1 Niewłaściwe usunąć łącznie z przypisem 
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b) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

c) Umowie na realizację Przedsięwzięcia/Umowie o realizację zadania2 – należy przez to rozumieć 
Umowę o dofinansowanie w formie _____, nr ______ na realizacje przedsięwzięcia pn. ______, 

d) „Przedsięwzięciu” – należy przez to rozumieć określone w Umowie na realizację Przedsięwzięcia 
przedsięwzięcie Beneficjenta, na które NFOŚiGW udzielił Beneficjentowi dofinansowania, a w wyniku 
realizacji którego Beneficjent zobowiązany jest uzyskać Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny2, 

e) „Zadaniu” - należy przez to rozumieć określone w Umowie o realizacji zadania zadanie realizowane 
przez Państwową jednostkę budżetową, w wyniku którego Państwowa jednostka budżetowa 
zobowiązana jest uzyskać w ustalonych w Warunkach Szczególnych zakresie i terminach oznaczony 
Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny2; 

f) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 
1024), 

g) Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych 
osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

 

§ 1 

1. Dane osobowe mają być przetwarzane z zachowaniem przepisów Ustawy oraz aktów wykonawczych 
do tej Ustawy, w tym w szczególności Rozporządzenia oraz zasad wskazanych w niniejszej Umowie. 

2. Beneficjent/Państwowa jednostka budżetowa2 powierza NFOŚiGW przetwarzanie Danych osobowych 
na warunkach i w zakresie określonym w Umowie. Do przetwarzania Danych osobowych mogą być 
dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. Beneficjent/państwowa jednostka budżetowa2 
umocowuje NFOŚiGW do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania Danych 
osobowych. Imienne upoważnienia ważne są do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż termin 
powierzenia przetwarzania Danych osobowych Beneficjentowi/Państwowej jednostce budżetowej2 
wskazany w ust. 3. Imienne upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego 
pracownika. 

3. NFOŚiGW będzie Przetwarzać dane przekazane przez Beneficjenta/Państwową jednostkę bdżetową2 
wyłącznie w celu wykonywania Umowy na realizację Przedsięwzięcia/Zadania2 oraz w celach 
archiwalnych i statystycznych, nie dłużej niż ………. 

4. Beneficjent/Państwowa jednostka budżetowa2 jest zobowiązany poinformować podmioty biorące 
udział w realizacji Przedsięwzięcia, że Dane osobowe, które ich dotyczą mogą być Przetwarzane przez 

                                                 
2 Niewłaściwe usunąć łącznie z przypisem 
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NFOŚiGW w celu określonym w ust. 3. Beneficjent zapewni aby NFOŚiGW był umocowany do 
Przetwarzanie danych tych podmiotów na warunkach określonych w Umowie. 

5. Beneficjent/Państwowa jednostka budżetowa3 ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od nastąpienia określonego zdarzenia lub powzięcia określonej informacji, poinformować 
NFOŚiGW jeśli otrzyma żądanie osoby zaprzestania przetwarzania jej Danych osobowych lub 
udzielenia informacji o zakresie, celu lub sposobie przetwarzania powierzonych Danych osobowych 
lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących przetwarzania danych jej dotyczących. 

 

§ 2 

NFOŚiGW będzie przetwarzał, na podstawie umowy, następujące Dane osobowe:   
1) imiona, nazwisko;  
2) adres zamieszkania lub zameldowania; 
3) adres e-mail; 
4) numer telefonu.4 

§ 3 

1. NFOŚiGW zobowiązuje się, przy Przetwarzaniu danych powierzonych przez Beneficjenta/Państwową 
jednostkę budżetową3, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i 
organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 36 – 39 a Ustawy.  

2. NFOŚiGW oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem:  
1)  prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;  
2)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki; 
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

§ 4 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia. 

 

 

                               

 _______________________                                                                                        ______________________                                                                               

 NFOŚiGW  Beneficjent  

                                                 
3 Niewłaściwe usunąć łącznie z przypisem 
4 należy uzupełnić odpowiednio, w zależności od tego jakie dane zostaną powierzone i jaki jest cel powierzenia przetwarzania 
danych 


