
UMOWA 0 WSPOtADIVHNISTROWANIE DANYMI

zawartadnia_2019roku , pomi^dzy

Przedsi^biorstwem Transportowo - Sprz^towym ,,Betrans" spotkq z ograniczona odpowiedzialnoscia,

Kalisko 13, 97" 400 Betehatow, skr. poczt 98, wpisan^ do Rejestru Przedsi^biorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy dla todzi- 6r6dmiescia w todzi, XX Wydzia^ Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego, pod nr
KRS:0000134150, NIP: 769-19-76-060, REGON 592178498, kapita^ zaktadowy 16.078.500,00 PLN,

reprezentowanq przer

1.

2.

zwanq dalej ,,Zamawiaj£(cym"

., reprezentowanq przez:

1.

2.

zwanq dalej ,,Wykonawcq"

^cznle zwanymi ,,Stronami", ,,Administratorami" lub ,,Wsp6tadministratorami", a kazda z osobna takze

,,Stronq", ,,Administratorem" lub ,,Wsp6tadministratorem".

Majqc na uwadze, ze:

i. Strony zawariy umow^/y na usfugi sprz^towe (,,Umowa Podstawowa"), w zwiqzku z wykonywaniem

ktorej/ych, stosownie do art. 26 RODO dochodzi do Wsp6tadministrowania danymi osobowymi w zakresie
okreslonym niniejszq Umowq (,,Umowa");

ii. Celem Umowy jest ustalenie warunkow, w szczegolnosci odpowiedzialnosci oraz obowiqzkow
poszczegolnych Administratorow przy przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych w procesie
realizacji Umowy Podstawowej.

iii. Strony zawieraj^c Umow^ dqzq do takiego uregulowania zasad wspofadministrowania Danymi
Osobowymi, aby odpowiadaly one w petni postanowieniom Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (,,RODO").

Strony postanowHy zawrzec Umow? o nast^puj^cej tresci:

§ 1. Opis Przetwarzania

1. Przedmiot. Przedmiotem przetwarzania przez Wsp6tadministrator6w sq dane osobowe przekazywane
przez Wykonawc^ Zamawiajqcemu na podstawie Umowy Podstawowej.

2. Czas. Przetwarzanie w oparciu o niniejsz^ Umow^ b^sdzie wykonywane w okresie obowiqzywania Umowy

Podstawowej, co nie wyklucza prawa Zamawiaj^cego do samodzielnego administrowania danymi do
w^asnych celow po rozwi^zaniu niniejszej Umowy Podstawowej.

3. Charakter i cel. Administratorzy ustalaj^ wspolnie nast^pujqce cele przetwarzania danych osobowych,

o ktorych mowa w § 1 ust. 1:

a) kontrola przez Zamawiajqcego prawidtowej realizacji ustug swiadczonych przez Wykonawc^ przy
udziale pracownikowWykonawcy, kt6rych dane podlegajq przetwarzaniu;
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b) wykonanie obowiqzk6w ci^zqcych na podmiotach swiadczqcych usfugi na terenie PGE GiEK S.A.
Oddziat Kopalnia W^gla Brunatnego Betehat6w, w tym rowniez na terenie ZaMadu Gorniczego KWB
,,Betchat6w" oraz na terenie PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Betehatow,

c) w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Rodzaj danych. Przetwarzanie obejmowa6 b^dzie rodzaje Danych Osobowych (,,Dane") wskazane
ponizej:

(1) imi^ i nazwisko

(2) stanowisko

(3) adres zamieszkania

(4) nrPESEL

(5) nr dowodu osobistego

(6) uprawnienia

(7) badania tekarskie

(8) szkolenia z zakresu BHP

5. Kategorie osob. Przetwarzanie Danych b^dzie dotyczyc Pracownikow Wykonawcy wykonujqcy prace przy
realizacji Umowy Podstawowej (bez wzgl^du na rodzaj umowy Hczqcej ich z Wykonawc^).

§ 2. Oswiadczenia Stron.

1. Wykonawca o^wiadcza, ze jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, o kt6rych mowa w § 1,
wszedt w ich posiadanie zgodnie z prawem i nie zachodzq przeszkody prawne ani faktyczne do ich
przekazania Zamawiajqcemu na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze przetwarzanie przekazywanych mu danych osobowych, o ktorych mowa
w § 1 jest niezb^dne do cel6w wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
Zamawiajqcego oraz PGE GiEK S.A. Oddzia^ Kopalnia W?gla Brunatnego Befohatow oraz PGE GiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Befchatow, dlatego podstawq przetwarzania tych danych osobowych b^dzie art. 6 ust.
1 pkt. f RODO.

§ 3. Obowiqzki Administratorow

1. Wykonawca zobowiqzuje si^:

a) powiadomic kazdq osob?, ktorej dane sq przetwarzane przez Wsp6tadministrator6w na zasadach
przewidzianych w niniejszej Umowie, o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Zamawiajqcego
i udost?pni6 jej tresc uzgodnieh zawartych w § 1,3 niniejszej Umowy a takze przekazac jej inne
informacje, o ktorych mowa w art. 14 RODO, zgodnie ze wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 1 do
niniejszej Umowy;

b) udokumentowac wykonanie obowiqzk6w wskazanych w pkt. a) powyzej.

2. Wykonanie obowiqzkow, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, w tym przekazanie informacji, o ktorych mowa
w art. 14 RODO, nie zwalnia Wykonawcy od obowi^zk6w ciq^cych na nim jako na Administratorze Danych
zgodnie z RODO, w tym w szczeg61nosci obowiqzku informacyjnego, o ktorym mowa w art. 13 RODO.

3. Kazdy z Ad mini strata row samodzielnie wykonuje ciq^ce na nim obowiqzki zwiqzane z wykonywaniem
prawjednostki uregulowanych w art. 15-22 RODO.

4. Administratorzy zobowiqzujq si? wspotpracowac ze sobq:

a) przy obstudze wykonywania praw jednostki.
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b) przy wykonywaniu obowjqzkow z obszaru ochrony Danych, o ktorych mowa w art. 32-36 RODO
(ochrona Danych, zgtaszanie naruszeh organowi nadzorczemu, zawiadamianie os6b dotkni^tych
naruszeniem ochrony Danych, ocena skutkow d!a ochrony Danych i uprzednie konsultacje z organem
nadzorczym).

5. Strony uzgadniajq, ze nie b?dq przekazywac Danych obj^tych niniejszq Umow^ do pahstwa trzeciego lub
organizacji mi^dzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (,,EOGj)). Strony o6wiadczajq
r6wniez, ze nic korzystajq z podwykonawc6w, kt6rzy przekazujq Dane poza EOG.

6. Kazdy z Administratorow zobowiqzuje si? przetwarzac dane, o ktorych mowa w § 1 niniejszej Umowy
zgodnie z RODO, przepisami prawa krajowego dotyczqcymi ochrony danych osobowych, z zachowaniem
szczegoinej starannosci. 0 tresci i zawarciu niniejszej Umowy kazdy z Ad mini strata row powiadomi
dziatejqcego u niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Odpfatnosc.

Wszelkie naleznosci i koszty Wykonawcy z tytutu wykonania obowiqzkow Wykonawcy wynikaj^cych z niniejszej
Umowy zostaty uwzgl^dnione w wynagrodzeniu zastrzezonym na rzecz Wykonawcy w Umowie Podstawowej,
wobec czego Wykonawcy nie przystuguj^ dodatkowe nalezno^ci z tytutu wykonania niniejszej Umowy.

§ 5. Osoby wyznaczone do kontaktow

Strony wyznaczajq nast^pujqce osoby upowaznione do wzajemnych kontakt6w w celu realizacji niniejszej
Umowy:

1) ze strony Zamawiaj^cego -

2) ze strony Wykonawcy -

§ 6. Okres Obowiqzywania Umowy

Czas obowiqzywania. Umowa zostaje zawarta na czas obowiqzywania Umowy Podstawowej. W celu unikni^cia

wqtpliwosci Strony postanawiajq, ze rozwiqzanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiqzaniem niniejszej Umowy.

§ 7. Zobowiqzanie Do Zachowania Poufnosci

Zachowanie poufnosci. Tresc Umowy, jak rowniez wszelkie informacje dotycz^ce |ej zawarcia majq charakter

poufny i z tego wzgl^du Strony zobowiqzujq si^ nie ujawniac ich osobom trzecim, chyba ze wymagajq tego
bezwzgi^dnie obowiqzujqce przepisy prawa.

§ 8. Postanowienia Koricowe

1. Wejscie w zycie, Umowa wchodzi w zycie z dniem wejscia w zycie Umowy Podstawowej.

2. Pierwszeristwo. W razie sprzecznosci pomi^dzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy
Podstawowej, pierwszehstwo majq postanowienia Umowy o Wsp61administrowanie danymi. Oznacza to
takze, ze kwestie dotyczqce przetwarzania Danych przez Wspotadministratorow nalezy regulowac poprzez
zmiany niniejszej Umowy lub wwykonaniu jej postanowien.

3. Pisemnosc. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajq aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewazno6ci, za wyjqtkiem:

a) zmianydanych Stron,

b) zmianydanych zawartych w § 5 niniejszej Umowy;

c) zmiany zatqcznika nr 1 do niniejszej Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. a-c) powyzej nast$pujq w drodze pisemnej informacji dor^czonej drugiej
Stronie Umowy.

"r
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4. Wta^ciwosc sqdu. Sqdem w^a^ciwym dla rozstrzygania sporow powstafych wzwiqzku z realizacjq Umowy
jest sqd wteSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj^cego.

5. Egzemplarze. Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajqcy Wykonawca

Magdalena Tbczek
Ld-P-227
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Zafctcznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 oraz art. 26 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE (ogolne rozporzqdzenie o
ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, ze:

I. Administratorami Pana/i danych osobowych sq:

1. Spotka Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" sp6ika z ograniczonq

odpowiedzialnosciq z siedzibq: Kalisko 13, 97-400 Befohat6w, skr. pocz. 98, zwana dalej
,,Wsp6tadministratorem".

2. Spofka ....................... z siedzibqw ................................ zwana dalej ,,Administratorem'),

zwane dalej ^cznie ,,Administratorami".

II. Pana/i dane osobowe zostaty przekazane Wspotadministratorowi przez Ad mini strata ra.

III. Kategorie odnosnych danych osobowych:

Przetwarzanie obejmowa6 b?dzie rodzaje Danych Osobowych (,,Dane") wskazane ponizej:

(1) imi^ i nazwisko

(2) stanowisko

(3) adres zamieszkania

(4) nrPESEL

(5) nr dowodu osobistego

(6) uprawnienia

(7) badania iekarskie

(8) szkolenia z zakresu BHP

IV. Wspolne uzgodnienia mi^dzy Administratorami:

W ramach umowy o wspotadministrowanie, razem ze Wsp6tadministratorem uzgodnilismy zakresy swojej
odpowiedzialnosci dotyczqcej wypetniania obowiqzk6w wynikaj^cych z RODO, w szczeg61no§ci
uzgodnilismy, ze:

1. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pana/i obowiqzku informacyjnego,

2. Kazdy z Administratorow, do ktorego zwr6ci si? Pan/i o realizacj? przystugujqcych Panu/i praw,
opisanych w pkt. VI i IX ponizej, jest odpowiedziainy za umo^liwienie wykonywania przystugujqcych

Panu/i praw.

V. Punkt kontaktowy

W sprawach ochrony swoich danych osobowych moze si? Pan/i skontaktowac z:

1. Inspektorem Ochrony Danych ............................. pod adresem email: .......@................ pl, pod

numerem telefonu + 48 ............................ lub pisemnie na ad res siedziby wskazany w punkcie

powyzej.

2. Inspektorem Ochrony Danych PTS ,,Betrans" sp. z o.o. pod adresem email: iod@betrans.pl, pod

numerem telefonu + 48 887 400 220 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyzej.
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VI. Cele i podstawy przetwarzania

Wraz ze Wsp61administratorem ustalilismy, cele przetwarzania Pana/i danych polegajqce na realizacji
naszych prawnle uzasadnionych interesow, tzn:

1. w celu kontroli przez Wsp6tadministratora prawidtowej realizacji usfug swiadczonych przez
Administratora przy udziale jego pracownikow, ktorych dane podlegajq przetwarzaniu (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit.fRODO),

2. wceluwykonania przezAdministrator6wobowiqzk6wciqzqcych na podmiotach swiadczqcych us^ugi
na terenie PGE GiEK S.A. Oddziat Kopalnia W^gla Brunatnego Betchatow, w tym r6wniet na terenie
Zaklacfu G6rniczego KWB ,,Betahat6w" oraz na terenie PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Befohat6w (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. w celach archiwalnych (dowodowych) b^dqcych realizacj'q naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow (podstawa z art. 6 ust. 1
lit.fRODO),

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust.

1 lit.fRODO).

VII. Prawo do sprzeciwu

W kazdej chwili przys^uguje Pana/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych,
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyzej. Przestaniemy przetwarza6 Pana/i dane w
tych celach, chyba ze b?dziemy w stanie wykazac, ie istniejq wazne, prawnie uzasadnione podstawy,
Ktore sq nadrz^dne wobec Pana/i interesow, praw i wolnosci lub Pana/i dane b^dq nam niezb^dne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeh.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych zwiqzany jest ze wskazanymi powyzej celami ich
przetwarzania. Wobec powy^szego dane osobowe b^d^ przetwarzane przez okres obowiqzywania
umowy o swiadczenie usfug zawartej mi^dzy Administratorami z uwzgl^dnieniem okresu
przedawnienia roszczert wynikaj^cych z przedmiotowej Umowy.

IX. Odbiorcy danych

Pana/i dane osobowe mogq zostac przekazywane:
a) podmiotom z Grupy Kapitabwej PGE, w szczeg61nosci do PGE GiEK S.A. Oddzia^ Kopalnia W^gla

Brunatnego Betchatow oraz PGE GiEK S.A. Oddzia^ Elektrownia Befohat6w,

b) uprawnionym instytucjom okreslonym przez przepisy prawa,
c) podmiotom swiadczqcym obstug? prawnq.

X. Prawa osob, ktorych dane dotyczcj:

Zgodnie z RODO, przysfuguje Panu/j prawo do:
a) dost^pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usuni^cia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Xl. Informacja o dobrowolnosci podania danych

Podanie danych jest obligatoryjne dla procesow przetwarzania zwjqzanych z obowiqzkami podmiotow
^wiadczqcych ustugi na terenie PGE GiEK S.A. Oddziaf Kopalnia W^gla Brunatnego Betehatow, w tym
rownie^ na terenie Zaktedu Gorniczego KWB ,,Betchat6w" oraz na terenie PGE GiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Betchatow i obowiqzkanni przewidzianymi w umowie o 6wiadczenie ustug zawartej mi^dzy
Administratorami.
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XII. podejmowanie decyzji

Informujemy, ze nie podejmujemy wobec Pana/i decyzji w sposob zautomatyzowany i Pana/i dane nie
sq profilowane.

Data i miejsce

Otrzymafem/fam:

Podpis Administratora

Date /' miejsce Podpis adresata klauzuli informacyjnej
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