UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ……………………202…. r. w Rzeszowie pomiędzy:
Archiwum Państwowym w Rzeszowie, ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów,
NIP: 813 12 30 029,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pawła Dudka, zwanym dalej „Archiwum”
a
Panią/Panem…………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Użytkownikiem Zasobu Archiwalnego”.
Na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia
14 lipca 1983r, tj. z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. z 2019r, poz. 553, - art. 22c), Strony
postanawiają co następuje:
§1
1.

Archiwum, jako Administrator danych osobowych, na podstawie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia
dyrektywy 95/4/WE - zwanego dalej „Rozporządzeniem”, udostępniając Pani/u
…………………………………………………………………………………………
- jako Podmiotowi Przetwarzającemu materiały archiwalne ze zbiorów archiwalnych
znajdujących się w Archiwum wymienionych w Zgłoszeniu Użytkownika Zasobu
Archiwalnego powierza przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedmiotowych materiałach do wyłącznie celów zadeklarowanych w Zgłoszeniu
Użytkownika Zasobu Archiwalnego

2. Zakres przetwarzania obejmuje: przeglądanie, wykorzystanie
zadeklarowanych w Zgłoszeniu Użytkownika Zasobu Archiwalnego.

dla

celów

3. Użytkownik Zasobu Archiwalnego, zobowiązuje się:
- do nie ujawniania danych osobowych, do których uzyskał dostęp,
- do skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp w
związku z udostępnieniem materiałów archiwalnych,
- wykorzystania danych osobowych zawartych w udostępnionych materiałach
archiwalnych w sposób wyłącznie statystyczny do celów zadeklarowanych w
Zgłoszeniu Użytkownika Zasobu Archiwalnego
- nie kopiowania danych osobowych,
- do nie przetwarzania dalszego danych osobowych zawartych w udostępnionych
materiałach archiwalnych.
§2
1. Użytkownik Zasobu Archiwalnego zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

2. Użytkownik Zasobu Archiwalnego zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych
osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Użytkownik Zasobu Archiwalnego po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych, zgłosi je Archiwum w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia
naruszenia.
§3
Użytkownik Zasobu Archiwalnego jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej
umowy, a w szczególności za
udostępnienie, ujawnienie, przekazanie powierzonych danych osobowych do przetwarzania
osobom nieupoważnionym w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
§4
W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub postanowień niniejszej umowy przez
Użytkownika Zasobu Archiwalnego, w następstwie czego Archiwum zostanie zobowiązane do
wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarane grzywną, Użytkownik Zasobu Archiwalnego
zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty i straty poniesione przez Archiwum.
§5
Archiwum zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych ujętych w komparacji
niniejszej umowy w zakresie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz
Rozporządzenia (RODO Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z 4.05.2016).
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Rozporządzenia.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie
Sąd właściwy dla Archiwum.
3. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

……………………………………….
Użytkownik Zasobu Archiwalnego

…………………………
Archiwum

