
Kielce 01.03.2022 r.

Umowa ODO/2022/03/01

Zawarta w dniu 01.03.2022 r. w  Kielcach pomiędzy:

Nabywca: Gmina Iwaniska

Adres: ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska

NIP: 863 15 70 426

reprezentowany przez Marka Stańka- Burmistrza Miasta i Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”

a

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.,

ul. Wapiennikowa 2/4, 25-112 Kielce,

NIP: 657 295 42 64

REGON: 386835441

KRS: 0000855144

reprezentowana przez Prezesa Sylwestra Cieślę

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w charakterze Inspektora
Ochrony Danych (w dalszej części Umowy jako: „IOD”), w zakresie dotyczącym przetwarzania, ochrony
i przepływu danych osobowych oraz doradztwa informatycznego na rzecz  Zleceniodawcy na zasadach
opisanych w Rozporządzeniu 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.  U.  UE.  L.  Z  2016  r.   Nr  119,  str.  1  z  późń.  Zm oraz  na  podstawie  innych



obowiązujących  krajowych  przepisów  prawa  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych,  doradztwa
informatycznego  oraz  nadzorowanie  wymagań  na  zgodność  z  ustawą  o  krajowym  Rejestrze
Cyberbezpieczeństwa w tym kontaktu z zespołem CSIRT NASK na rzecz Zleceniodawcy. 

§ 2
Oświadczenia stron

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędne zaplecze sprzętowe, materiałowe oraz wiedzę facho-
wą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, wszelkie umiejętności w za -
kresie wypełniania powierzonych zadań, a także wszelkie kwalifikacje zawodowe, niezbędne do nale-
żytego wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonywać obowiązki objętych umową z doło-
żeniem podwyższonej staranności, wymaganej dla wykonywania zadań, których umowa dotyczy.

§ 3
Obowiązki Stron Umowy

1. W ramach Umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji  Inspektora Ochrony
Danych oraz świadczenia doradztwa informatycznego.

2. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu wykonania Umowy.
3. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:  

a)  nadzorowanie  opracowania  i  aktualizowania  dokumentacji  opisującej  sposób  przetwarzania
danych osobowych,  bezpieczeństwa informacji  oraz środków technicznych i  organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią  do zagrożeń oraz
kategorii  danych  objętych  ochroną,  jak  również  przestrzegania  zasad  określonych  w  tej
dokumentacji poprzez:

-  opracowanie,  kompletności  oraz aktualności  dokumentacji  przetwarzania danych,  w postaci
Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych;

-  zapewnienie  zgodności  dokumentacji  oraz  zasad  przetwarzania  danych  z  obowiązującymi
przepisami prawa oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

- sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
-  weryfikacja zgodności  ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji  przetwarzania

danych środków technicznych i  organizacyjnych  służących przeciwdziałaniu  zagrożeniom dla
ochrony danych osobowych;

-  sprawdzenie przestrzegania  zasad i  obowiązków określonych w dokumentacji  przetwarzania
danych;

b) dokonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych;

c)  prowadzenie rejestru czynności zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych;
d)  prowadzenie  szkoleń  wewnętrznych  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  w  przypadku

istotnych zmian w materii prawnej regulującej ochronę danych osobowych;



e)  przygotowywanie  oraz  opiniowanie  umów  dotyczących  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych;

f)   reprezentowanie  Zleceniodawcy  w  kontaktach  z  PUODO,  z  zakresie  kontroli  zdalnej  oraz
bezpośredniej;

g) opiniowanie dokumentów Zleceniodawcy pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych oraz z przepisami wykonawczymi;

h) rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z zarzutem naruszenie ich praw w zakresie zasad
przetwarzania danych osobowych;

i)  bieżące  monitorowanie  przestrzegania  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  oraz
aktualizacja zabezpieczeń danych w razie istotnych zmian organizacyjnych lub prawnych;

j)  rozpatrywanie oraz opiniowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych;
k)  konsultacje w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
l)  określenie  zasad  i  procedur  zapewniających  bezpieczeństwo  systemu  informatycznego

przetwarzającego dane osobowe;
ł)  weryfikacja  klauzul  zgód  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  klauzul  obowiązków

informacyjnych,  a  w  razie  potrzeby  przygotowanie  niezbędnych  zmian  lub  opracowanie
właściwych dokumentów i klauzul;

m) aktualizacja oraz utrzymanie aktualnej analizy ryzyka systemu informatycznego, jak również
opracowanie,  aktualizowanie  oraz  monitorowanie  wykonania  działań  korygujących,
wynikających z analizy ryzyka bezpieczeństwa systemu informatycznego.

§ 4
Upoważnienie oraz postanowienia dodatkowe

1. Jeżeli w związku z wykonywaniem usług, o których mowa w § 3 wystąpi potrzeba nabycia przez
Zleceniodawcę  dodatkowego  sprzętu  komputerowego  lub  oprogramowania,  Zleceniobiorca
zobowiązuje  się  w  miarę  możliwość  przedstawić  Zleceniodawcy  najkorzystniejszą  propozycję
zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, z uwzględnieniem takich wyznaczników,
jak: cena, wydajność, niezawodność oraz funkcjonalność.

2.  Zleceniobiorca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę  danych  lub  naruszenia  spowodowane
włamaniem do sieci teleinformatycznej lub wywołane działaniem osób trzecich.

3. Inspektor Ochrony Danych, na podstawie art. 36a ust. 7 ustawy o ochronie danych osobowych,
podlega bezpośrednio Zleceniodawcy jako Administratorowi Danych Osobowych.

4. Funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych osobiście pełnił  będzie  Pan Sylwester Cieśla
legitymujący się dowodem os.                  . Zleceniobiorca ma prawo do zmiany osoby IOD poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia dla Zleceniodawcy i wskazanie nowego IOD. Zmiana osoby IOD
nie stanowi zmiany umowy.

5.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  na  piśmie  audytującemu  pracownikowi  (lub
pracownikom) upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych. Upoważnienie udzielone
jest  ze  wskazaniem  danych  osobowych  osoby  upoważnionej,  tj.  –  imienia,  nazwiska,  numeru
PESEL, serii i numeru dowodu osobistego (wedle załącznika nr 1 do Umowy). Upoważnienie jest



ważne przez cały okres trwania Umowy, chyba że Zleceniobiorca cofnie upoważnienie,  o czym
zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę.

6.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  pracownika,  który  będzie  obecny  przy
przeprowadzaniu Audytu w siedzibie Zleceniodawcy.

7.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  obecności  administratora  systemu
informatycznego  
w trakcie czynności potrzebnych do przeprowadzania Audytu w siedzibie Zleceniodawcy.

8. Pracownik wyznaczony, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, będzie posiadał wystawiony
przez Zleceniodawcę dokument, uprawniający do uczestnictwa w czynnościach objętych Umową.

9.  Niezapewnienie  przez Zleceniodawcę obecności  wyznaczonego pracownika,  o  ile  nie  będzie  to
niezbędne do prawidłowej realizacji  Audytu, nie wstrzymuje wykonywania przez Zleceniobiorcę
obowiązków, wynikających z Umowy.

§ 5
Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w formie
ryczałtowej opłaty. Wysokości wynagrodzenia wynosić będzie  600,00 zł  netto (słownie:  sześćset
złotych 00/100), powiększone o aktualną stawkę VAT.

2.  Strony  uzgadniają,  że  jest  to  kwota  wyjściowa  i  może  się  zmieniać  w  zależności  od  ilości
dokumentów, incydentów lub inflacji, a wymienione zmiany nie wymagają zmiany umowy.

3. W przypadku niewywiązania się z terminu zapłaty Zleceniobiorca może naliczać odsetki ustawowe.
4. Usługę uznaje się za wykonaną w dniu ostatniego dnia każdego miesiąca.
5. Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, płatne będzie

na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy będzie płatne w terminie 14 dni od daty

doręczenia  Zleceniodawcy  prawidłowo  sporządzonej  faktury  VAT,  przelewem  na  rachunek
Zleceniobiorcy podany na fakturze. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
Zleceniodawcy poleceniem przelewu.

7.  W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1  Umowy
Zleceniobiorca uprawniony będzie do domagania się zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

8. Faktura VAT wystawiona zostanie do ostatniego dnia każdego miesiąca i obejmuje wynagrodzenie
za miesiąc wystawienia faktury.

9. Zleceniodawca wyraża  zgodę na przesyłanie  faktur,  duplikatów tych faktur  oraz ich  korekt,   w
formie elektronicznej przez Zleceniobiorcę na adres e-mail: ug_iwaniska@kielce.home.pl

§ 6
Poufność i zasady przetwarzania i ochrony danych przez Zleceniobiorcę



§ 7
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa została zawarta na okres 02.03.2022r. do 01.03.2023 r.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron wyłącznie w formie pisemnej

- w dowolnym czasie za porozumieniem stron.
4. Powyższe okresy wypowiedzenia liczone są od końca miesiąca rozliczeniowego.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.  Administratorem  danych  osobowych  Zleceniodawcy  pozyskanych  w  związku  z  wykonywaniem
niniejszej umowy jest  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.,
ul. Wapiennikowa 2/4, 25-112 Kielce, NIP: 657 295 42 64 REGON: 386835441, KRS: 0000855144

2. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest  warunkiem zawarcia i  realizacji  niniejszej
umowy.

3. Dane  osobowe  Zleceniodawcy  mogą  być  udostępniane  podmiotom  współpracującym  ze
Zleceniobiorcą  (np.  do  biur  rachunkowych)  jedynie  w  celu  wykonania  umowy.  Dane  osobowe
Zleceniodawcy nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

4. Dane  osobowe  Zleceniodawcy  będą  przechowywane  przez  okres  realizacji  umowy  oraz  okres
przedawnienia roszczeń.

5. Zleceniodawca posiada  prawo dostępu  do  treści  swoich danych  oraz  prawo ich  sprostowania,
prawo  do  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

6. Zleceniodawca  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Partnera dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Umowa została  sporządzona  w formie  pisemnej  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

8. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy:

Sylwester Cieśla, e-mail: biuro@czi24.pl , tel: 41 300 55 99

mailto:biuro@czi24.pl


10. Osoby ze strony Zleceniodawcy upoważnione do kontaktu:

                                    , e-mail: ug_iwaniska@kielce.home.pl, tel: 15 860 12 54

11. Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy.
12.  W  przypadku  sporu  pozostającego  w  związku  z  niniejszą  Umową  sądem  właściwym  dla

rozpatrzenia sprawy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
13. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
14. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy z Kodeksu cywilnego.
15. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne lub za ta-
kie zostało uznane, umowa w pozostałej części pozostaje ważna i wiąże strony.

Burmistrz Miasta i Gminy                                                         Centrum Zabezpieczenia Informacji sp. z o.o
                                                                                                                        Prezes Zarządu

mgr Marek Staniek                                                                                      Sylwester Cieśla
………………………………………………….                                ………………………………………………

Zleceniodawca                                      Zleceniobiorca


	 Nabywca: Gmina Iwaniska

