
                Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych 

osobowych w zakresie jego obowiązków, zgodnie z prawem oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

Celem powierzenia danych osobowych jest realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Zamawiający powierza, a 

Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych osobowych w zakresie jego obowiązków oraz na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. Administratorem Państwa danych osobowych jest Włóczykij z siedzibą Krakowie. 

Nasze dane kontaktowe i adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków tel. 12 307 03 00  

kontakt@wloczykij.edu.pl.   

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich 

zgodnie z przepisami prawa. 

3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe oraz szczególne 

wychowanków w postaci imion i nazwisk, daty i miejsca urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, 

adresu zamieszkania, nr PESEL, informacje na temat stanu zdrowia, odbytych szczepień (zgodnie z wymaganą KARTĄ 

KOLONIJNĄ). 

4. Celem powierzenia danych osobowych jest realizacja postanowień niniejszej umowy. W stosunku do 

powierzonych danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: zbieranie, 

utrwalanie, przeglądanie, wykorzystywanie.   

5. Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w 

związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników Wykonawcy, mających dostęp do poufnych 

danych. 

6. Strony oraz ich pracownicy nie ujawnią informacji poufnych żadnym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem 

tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa lub innego instrumentu prawnego. 

7. Wykonawca posiada wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz innych informacji związanych z realizowaną usługą. 

8. Środki, o których mowa w pkt. 7 są stale kontrolowane i w razie potrzeby uaktualniane. 

9. Wykonawca zobowiązuję się także do pomocy w realizacji wszystkich obowiązków prawnych wynikających z 

przetwarzania posiadanych danych osobowych i niezwłocznie będzie informował o ewentualnych żądaniach osób 

fizycznych, do których dane należą.  

10. Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe, 

których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz wykasować te dane z wszelkich posiadanych nośników informacji. 

11. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

wynikających z ochrony danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego 

audytorowi przeprowadzenie audytu i będzie go w tym wspierał. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje 

administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie rozporządzenia o ochronie danych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii lub państwa 

członkowskiego o ochronie danych.               

 

...........................................................                                       ……………………………………………………………………. 

                           Zamawiający                                                                         (podpis i pieczęć organizatora turystyki) 
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