
 
Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie 

 

Umowa w zakresie powierzenia danych osobowych 

 

1. Z dniem podpisania umowy, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi, w trybie 

art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 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 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, przetwarzanie danych osobowych  

w imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej na warunkach i w celach określonych 

w niniejszej umowie. 

2. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, 

a Instytucja Pośrednicząca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie 

danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO.  

4. Beneficjent będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane 

osobowe zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Powierzone przez Instytucję Pośredniczącą dane osobowe będą przetwarzane przez 

Beneficjenta wyłącznie w celu realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

działania 2.5 Programy Akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

7. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 RODO. 

8. Beneficjent będzie w szczególności prowadzić dokumentację opisującą sposób 

przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku 

przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania 

w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 

9. Instytucja Pośrednicząca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania 

pracownikom Beneficjenta, na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust.3 lit. a RODO, 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, o której mowa 

w ust. 5. 

10. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych został określony w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wzór odwołania 

upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

został określony w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  
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11. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta, wzorów innych niż 

wskazane w ust. 10. 

12. Beneficjent zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 

upoważnione osoby, o których mowa w ust. 9 niniejszej umowy zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

13. Beneficjent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

14. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji 

Pośredniczącej, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności 

RODO oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

niezgodnie z niniejszą umową. 

15. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z okresem przechowywania dokumentów wskazanym w 

umowie o dofinasowanie. 

16. Jeżeli Beneficjent realizując umowę, o której mowa w ust. 5 zleci podwykonawcom 

prace, w trakcie, których będą przetwarzane dane osobowe odpowiednio powierzy im, 

za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie 

tych danych na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy. 

17. Beneficjent powierza w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych 

Odbiorcy Technologii na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.  

18. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Beneficjent odpowiada za szkody, jakie 

powstaną wobec Instytucji Pośredniczącej lub osób trzecich na skutek przetwarzania 

przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową lub przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

19. Beneficjent wspiera Instytucję Pośredniczącą w realizacji obowiązków określonych w art. 

32 – 36 RODO, w szczególności udziela pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych  

w rozdziale III RODO. 

20. Beneficjent bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po 

stwierdzeniu naruszenia - zgłosi Instytucji Pośredniczącej każdy przypadek naruszenia 

ochrony danych osobowych. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w 

art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje 

wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o 

których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent 

może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

21. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 20 powoduje wysokie 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent, na polecenie Instytucji 

Pośredniczącej, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane 

dotyczą. 



 
22. Beneficjent bez zbędnej zwłoki informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich 

czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd. 

23. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi przez niego 

upoważnionemu, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności RODO  lub niniejszą umową – 

w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej 5 dni 

roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

24. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą wiadomości o rażącym naruszeniu 

przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności RODO lub 

niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi przez 

niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w 

przedmiocie, o którym mowa w ust. 22. 

25. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 16 niniejszej umowy, do 

umożliwienia Instytucji Pośredniczącej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, 

dokonania kontroli lub audytu, o których mowa w ust. 22 - 23. 

26. W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 22 - 23 Instytucja 

Pośrednicząca lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo: 

a) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego 

upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do 

przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych; 

b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do 

przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przez 

pracowników Beneficjenta w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

c) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

27. Beneficjent jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących przetwarzania 

danych osobowych w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą lub podmiot 

przez nią upoważniony.  

28. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 16 do zastosowania się do 

zaleceń, o których mowa w ust. 26 niniejszej umowy. 

29. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których 

dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO, z 

wyłączeniem obowiązku informacyjnego  wynikającego z art. 14 ust. 1-4 RODO, na podstawie  

art. 14 ust. 5 pkt c RODO w zakresie danych osób, których dane są przetwarzane w związku z 

badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu 

projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców, osób, 



 
których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wnioskodawcy do 

otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu przedsiębiorstwa, o 

którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. 

zm.) 

. 

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności 

ODO. 

 

 

Załączniki: 

1. …………….. 

2. ………………. 

 

 

 

Załącznik nr 1. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach 

realizacji umowy. 

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą 

przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie oraz w 

związku z realizacją projektu, badaniem kwalifikowalności wnioskodawcy do otrzymania 

wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu przedsiębiorstwa, o którym mowa w 

załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

Zakres danych 

osobowych 

wnioskodawców, 

beneficjentów, 

partnerówLp. 

Nazwa 

1 Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) 

2 Forma prawna 

3 Forma własności 

4 NIP 

5 REGON 

6 KRS 



 
7 PKD 

8 Adres siedziby:  

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Kraj 

Województwo 

Powiat 

Gmina 

Telefon 

Fax 

Adres e-mail 

Adres strony www 

9 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu wnioskodawcy 

             Imię 

             Nazwisko 

             Stanowisko służbowe 

10 Osoba do kontaktów roboczych: 

Imię 

Nazwisko 

Telefon 

Adres e-mail 

Fax 

Adres 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

11 Partnerzy 



 
12 Nazwa organizacji/instytucji 

13 Forma prawna 

14 Forma własności 

15 NIP 

16 REGON 

17 KRS 

18 PKD 

19 Adres siedziby: 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

           Kraj 

           Województwo 

           Powiat 

           Gmina 

Telefon 

Fax 

Adres e-mail 

Adres strony www 

20 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu partnera 

             Imię 

             Nazwisko 

             Stanowisko służbowe 

21 PESEL osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą (beneficjenta) 

22 Adres zamieszkania osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą (beneficjenta) 

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

 

Zakres danych dotyczących personelu projektu 

 

Lp. Nazwa 

1 Imię  

2 Nazwisko 

3 Kraj 

4 PESEL 

5 Forma zaangażowania  

6 Okres zaangażowania w projekcie 

7 Wymiar czasu pracy 

8 Stanowisko 

 

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane 

w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie oraz w związku z badaniem 

kwalifikowalności wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

 

Lp. Nazwa 

1 Nazwa wykonawcy 

2 Imię 

3 Nazwisko 

2 Kraj 

3 NIP 

4 PESEL 

5 Adres: 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 



 
Kod pocztowy 

Miejscowość 

6 Nr rachunku bankowego 

7 Kwota wynagrodzenia 

 

 

Zakres danych osobowych uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, 

edukacyjnym i upowszechniającym  w ramach realizacji  projektów Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji 

 

Lp. Nazwa 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Nazwa instytucji/organizacji 

4 Adres e-mail 

5 Specjalne potrzeby 

6 Numer telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych  

 

UPOWAŻNIENIE Nr ……… 
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

Z dniem …………………….r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, upoważniam Pana/nią*……………………………………….. 



 
do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministra Inwestycji i 
Rozwoju na podstawie Porozumienia z dnia……………………. w ramach zbioru Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wydawania 
upoważnienia) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), a także z 
obowiązującymi w …………………..…….………Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz 
Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych  
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych 
dokumentach. 
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie zatrudnienia w 
………………..…….., jak też po jego ustaniu.  
 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia 
w……………………………………………………………………lub z chwilą jego odwołania. 

 
…………………………………………… 

         (czytelny podpis osoby upoważnionej) 
 
Upoważnienie otrzymałem/am 
 
 
………………………………… 
  miejscowość, data, podpis) 
_______________________________ 
Czytelny podpis osoby upoważnionej  
do wydania upoważnienia 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych.  

 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ……….. 
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

 

Z dniem ………………………………….. r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust.3 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie Pana/Pani* 
……………………………… nr ………………………. do przetwarzania danych osobowych wydane w 
dniu…………………………….. 

 

 

 

 



 
…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 


