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UMOWA nr ……………….. 

w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu „Kierunek  - praca! Kompleksowy 
program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego” nr POWR.01.02.02-
26-0190/15 realizowanego przez Abakus Konsulting Sp. z o.o. S. k. z siedzibą w Rzeszowie w ramach Osi 
Priorytetowej 1: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2: Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 

 Firmą Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Legionów 31, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449282, NIP: 813-35-45-688, reprezentowaną 
przez: Pan Rafał Żmuda – Prezes Zarządu lub Pani Monika Sanek – Żmuda – Wiceprezes Zarządu, 
zwanych dalej Beneficjentem, 

a 

 …………………………………………………………....……. z siedzibą w ……………………………………….…, przy ulicy 

……………………….….., NIP: …………………………….. REGON: ……….………………..….., reprezentowanym przez: 

……………………………….……………………., zwanym dalej Pracodawcą1. 

Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, że na mocy Umowy nr POWR.01.02.02-26-0190/15-00 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt: Kierunek - praca! Kompleksowy program 
wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego. 

Działając zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu, 
Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie, Regulaminem organizacji i odbywania stażu oraz w 
nawiązaniu do rozwiązań przyjętych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182, z późn. zm.) Beneficjent powierza Pracodawcy przetwarzanie danych osobowych 
uczestników stażu realizowanego w ramach projektu: "Kierunek – Praca! Kompleksowy program 
wsparcia dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego", realizowanego w ramach Poddziałania 
1.2.2 Osi Priorytetowej 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w imieniu i na rzecz Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Powierzone dane osobowe uczestników stażu mogą być przetwarzane przez Pracodawcę wyłącznie w 
celu niezbędnym do realizacji staży zawodowych, zgodnie z Umową w sprawie odbywania stażu z dnia 
……………………………,w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do zakończenia realizacji staży 
zawodowych. 

                                                 
1 Pracodawca rozumiany jako Organizator w myśl brzmienia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 
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§ 2 

1. Przy przetwarzanych powierzonych do przetwarzania danych osobowych Pracodawca przestrzega zasad 
wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U Nr 
100, poz. 1024). 

2. Pracodawca przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, podejmie środki 
zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa wart. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby doświadczone 
w pracy na rzecz Pracodawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnego, posiadające imienne 
upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

4. Beneficjent zezwala Pracodawcy wydawanie osobom, o których mowa w ust. 3, imiennych upoważnień 
do przetwarzania danych osobowych. 

5. Pracodawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

6. Pracodawca niezwłocznie informuje Beneficjenta o: 

a. wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu, 

b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

7. Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi informacji na temat przetwarzania 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania 
informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w ust. 3, obowiązków 
dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku powzięcia przez Beneficjenta wiadomości o rażącym naruszeniu przez Pracodawcę 
zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U Nr 100, poz.l024) lub niniejszej umowy, Pracodawca umożliwi Beneficjentowi dokonanie kontroli, 
w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych. 

9. Pracodawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 
sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Beneficjenta lub inne instytucje 
upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 
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§ 3 

1. Pracodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Beneficjenta z powodu naruszenia 
przez Wykonawcę ustawy o ochronie danych osobowych.  

§ 4 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

 

    W imieniu Beneficjenta  W imieniu Pracodawcy 

 

 

 
...........................................................                                                             …………….………………………………………..  
     /podpis i pieczęć służbowa osoby                                           /podpis i pieczęć służbowa osoby 
       reprezentującej Beneficjenta/                                                                               reprezentującej Pracodawcy/ 
 

 

 

 

 

.....................................................                                                             …………………………………………………..  
         (pieczęć firmowa)                                (pieczęć firmowa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


