ZAŁĄCZNIK NR 6
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ....................................................2022 r. pomiędzy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
zwaną(-ym) dalej Powierzającym
a
Małopolską Organizacją Turystyczną, z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków) przy Rynek Kleparski 4
lok. 13, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
KRS: 0000053654, posiadającą numer NIP: 676-22-02-113, REGON: 356372852, reprezentowaną przez:
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
zwaną dalej MOT,
§ 1.
Oświadczenia stron.
1. Powierzający powierza MOT przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą
umową oraz celami statutowymi Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
2. MOT oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwana Ustawą)
i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które
przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. MOT oświadcza ponadto, że zawiera
niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością statutową oraz usługami,
jakie świadczy na rzecz Powierzającego.
3. MOT oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami,
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy oraz
Rozporządzenia.
§ 2.
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych.
1. MOT może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Powierzającego wyłącznie w zakresie
i w celu określonym w niniejszej umowie oraz celach statutowych MOT.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez MOT w celu realizacji projektu „Małopolska – cel podróży”
w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji, uczestnictwa w misjach gospodarczych oraz
procesu ewaluacji.
3. Zakres przetwarzania obejmuje dostęp do danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres,
numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz numer identyfikacyjny Powierzającego - NIP,
REGON, KRS, CEIDG.
4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wykorzystywanie danych dla realizacji celów
statutowych Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
5. Kategorycznie zabrania się zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania,
adaptowania, modyfikowania, pobierania, wykorzystywania, ujawniania, dopasowywania, łączenia,
usuwania, niszczenia powierzonych danych osobowych.
§ 3.
Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
1. MOT zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Powierzającego
danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane
z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.
2. MOT nie może powierzać przetwarzania powierzonych danych osobowych innym podmiotom.
3. MOT odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku
z nienależytym przetwarzaniem powierzonych danych osobowych. MOT ponosi odpowiedzialność
wobec Powierzającego za jakiekolwiek roszczenia i/lub szkody, spowodowane powyższymi
działaniami.
4. MOT nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych
danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie
Powierzającego.
§ 4.
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz
powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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