Umowa powierzenia przetwarzania danych
Zawarta w dniu 2019-09-16 pomiędzy:
[dane szkoły]
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Administratorem
reprezentowanym przez: uzupełnij dane Dyrektora Szkoły - Dyrektor Szkoły
a
PolskiePortale.pl Sp. z o.o. ul. Storrady Świętosławy 1, 71-602 Szczecin, NIP 9552025793, REGON
812410821
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Procesorem
reprezentowanym przez: Paweł Majewski - Prezes Zarządu i Witold Markow - Wiceprezes Zarządu
o następującej treści:

§1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W
związku
z
realizacją
licencji
dostępowej
do
aplikacji
internetowej planer.edu.pl Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie
danych
osobowych
niezbędnych do funkcjonowania programu do planowania egzaminów maturalnych.
2. Powierzone dane zawierają informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego oraz o
nauczycielach pracujących podczas przeprowadzania egzaminów.
3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych tylko w zakresie określonym w §2.
4. Procesor umożliwia Administratorowi dostęp
do
danych,
zebranych
za
pośrednictwem
aplikacji deklaracja.edu.pl, do których Administrator ma prawo dostępu poprzez kod deklaracji złożonej
przez ucznia u Administratora.

§2 Zakres i cel przetwarzania danych
1. Procesor i jego Subprocesorzy przetwarzają, powierzone im na podstawie niniejszej umowy wyłącznie w
imieniu Administratora, następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce urodzenia, e-mail, telefon, wybrane przedmioty maturalne i ich poziomy,
numer ewidencyjny egzaminatora, nazwa szkoły macierzystej. Dane dotyczą uczniów przystępujących
do egzaminu maturalnego oraz nauczycieli pracujących podczas przeprowadzania egzaminów.
2. Powierzone
przez Administratora dane
osobowe
będą
przetwarzane
przez Procesora i
jego Subprocesorów tylko
i
wyłącznie
w
celu
wykonywania
przez Procesora na
rzecz Administratora usługi dostępu do aplikacji planer.edu.pl. Wyjątkiem jest żądanie dostępu do
danych przez uprawnione instytucje państwowe.

§3 Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
2. Procesor podaje do wiadomości listę Subprocesorów z którymi współpracuje w celu realizacji niniejszej
umowy: DHosting.pl; SmsApi.pl; ING Księgowość. Aktualna lista Subprocesorów dostępna jest na
stronie: https://polskieportale.pl/rodo
3. Administrator wyraża zgodę na wykorzystanie przez Procesora innego procesora (Subprocesor) do
dalszego
przetwarzania
danych
w
ramach
świadczenia
usługi
dostępu
do
aplikacji planer.edu.pl. Procesor ponosi
pełną
odpowiedzialność
wobec Administratora za
działania Subprocesora. Każdy Subprocesor zapewnia niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczające przetwarzane dane osobowe oraz
dochowania tajemnicy poufności danych.
4. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową,
ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
5. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora o:
1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi
państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
3. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od
odpowiedzi na żądanie.
6. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych.

7. Procesor przetwarza dane osobowe na terytorium Polski.
8. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu danych osobowych do odbiorców w krajach spoza
UE/EOG.
9. Procesor udostępnia Administratorowi, raz w roku, możliwość przeprowadzenia audytu poprzez
otrzymanie informacji niezbędnych do wykazania, że Procesor przestrzega swoich zobowiązań
wynikających z umowy przetwarzania i prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Administrator nie
ma dostępu do informacji dotyczących innych klientów Procesora i informacji objętych obowiązkiem
poufności. Z zakresu przekazywanych danych są wyłączone informacje, których ujawnienie naraziłoby
dalsze bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

§4 Odpowiedzialność Procesora
1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. Procesor zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy.

§5 Czas obowiązywania Umowy powierzenia
1. Niniejsza Umowa obowiązuje w terminie ważności licencji dostępowej do aplikacji planer.edu.pl oraz w
okresie 30 dni po zakończeniu terminu licencji.
2. W ciągu 30 dni od zakończenia terminu licencji powierzone dane zostaną usunięte.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

