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§8
PRZENl EslEN l E Wl ERZYTELNoŚcl WYN l KAJĄcYcH z U MoWY

Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy.

§9
PRZETWARZAN l E DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osób, o których mowa w § 2 ust 8i 12oraz § 5 umowy zgodnie zart.28 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku (zwanego w dalszej części ,,Rozporządzeniem") będą
przetwarzane wyłącznie w celu realiza cji przez te strony postanowień zawartych w niniejszej umowie,

ż. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których

dane dotyczą.

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

4. Zamawiający zgodnie z art. ż8 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez

Wykonawcę przy przetwarzaniu izabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy,

5, Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków

określonych w art. 28 Rozporządzenia.

6. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom

jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązywanie się ze spoczywających na

podwykonawcy obowiązków och rony da nych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy,

a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym,

9. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

10, Wykonawca zobowiązujesię do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art, 28 ust. 3 pkt. b Rozporządzenia)

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej

umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu,

t2, Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz

usuwa wszeIkie ich istniejące kopie chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.

13. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36

Rozporządzen i a.

t4. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w

ciągu 24 h.

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i

danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego danych i od wspóipracujących z nim osób oraz danych uzyskanych

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. (,,dane

poufne").

16, Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one

wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.


