Umowa o partnerstwie zawarta w dniu ……………………………………
pomiędzy:
Urzędem Gminy …….
z siedzibą w
...........................................................................................................................
<Adres siedziby>
reprezentowaną przez
...........................................................................................................................
<Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji>
zwanym dalej Partnerem Wiodącym
a
........................................................................................................................... <Nazwa instytucji lub
organizacji>
z siedzibą w ...........................................................................................................................<Adres
siedziby>
reprezentowaną przez
...........................................................................................................................<Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentacji>
zwaną dalej Partnerem. Zwanymi razem dalej Stronami Umowy.
§1
<Zakres zapisów umowy o partnerstwie niepodlegający modyfikacjom>
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy Partnerów w okresie realizacji
Mikroprojektu pn. „……………………………………………………………..”.
2. Mikroprojekt jest finansowany ze środków projektu „Gmina na czasie” realizowanego przez
Fundację Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund, dalej zwaną „Fundacją”
(który ma być dofinansowany w ramach umowy nr POPC.03.01.00-00-0099/18) w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych” oraz na podstawie umowy pomiędzy Fundacją a Partnerem Wiodącym.
3. Warunkiem realizacji Mikroprojektu jest podpisanie przez Partnera Wiodącego umowy
o dofinansowanie Mikroprojektu z Fundacją.
4. Partner Wiodący ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową i rzeczową za prawidłową
realizację Mikroprojektu.
5. Partner Wiodący ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie trwałości Mikroprojektu.
6. Przedmiotowa Umowa stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy Fundacją a Partnerem
Wiodącym.
7. Okres realizacji Mikroprojektu jest zgodny z okresem wskazanym w umowie pomiędzy Fundacją
a Partnerem Wiodącym i dotyczy realizacji zadań w ramach Mikroprojektu.
8. Partner zostaje/nie zostaje1 upoważniony do dokonywania wydatków w Mikroprojekcie.
9. Podmiotem uprawnionym do kontaktu z Fundacją jest Partner Wiodący.
§2

1

Niewłaściwe skreślić

1

<W ramach wspólnej koncepcji działań, umowa o partnerstwie musi w sposób wyczerpujący
regulować stosunki wewnętrzne współpracy, w tym zakres współdziałania, odpowiedzialności oraz
praw Stron Umowy w ramach Projektu>
Zadania Partnerów zostały określone w następujący sposób.
Partner Wiodący zobowiązuje się do:
Partner zobowiązuje się do:
§3
<Umowa o partnerstwie powinna w sposób precyzyjny określać sposób i terminy wykonania zadań w
ramach współpracy i przekazywania środków na ich realizację, o ile Partnerzy projektu planują
ponoszenie wydatków w ramach projektu. Bezwzględnie należy przyjąć obowiązek takiego
skonstruowania umowy o partnerstwie, aby środki przekazane w oparciu o nie, mogły być
wykorzystane wyłącznie na cele określone w umowie o partnerstwie. Umowa o partnerstwie powinna
wyraźnie wskazywać na zakaz przenoszenia praw i obowiązków Stron Umowy na osoby trzecie.
Należy pamiętać o zabezpieczeniu obowiązku zwrotu przekazanych środków w razie gdyby nie zostały
one wykorzystane zgodnie z umową>
1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Mikroprojektu, określony w umowie pomiędzy
Fundacją a Partnerem Wiodącym.
2. Prawa i obowiązki Partnera Wiodącego i Partnera wynikające z Umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie.
§4
<Umowa o partnerstwie powinna określać zasady odpowiedzialności za środki publiczne przekazane
na realizację Projektu, w szczególności gdy istnieje wzajemne zobowiązanie Stron umowy o
partnerstwie do ponoszenia odpowiedzialności za sprawy Projektu w zakresie finansowym i
rzeczowym. Bezwzględnie należy określić w umowie o partnerstwie sposób i formę przekazywania
dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególne Strony Umowy. Należy określić
kwotę dofinansowania udzielonego Partnerowi w Projekcie i/lub wnoszonego wkładu własnego, ze
wskazaniem jego wartości i formy, jak również uregulować zasady prowadzenia sprawozdawczości w
zakresie ponoszonych wydatków)>
§5
<W umowie o partnerstwie należy określić obowiązki Stron Umowy w zakresie otwartej publikacji
materiałów przygotowanych w ramach realizowanego Projektu, tj. dostępności na jednej z wolnych
licencji, zapewniającej możliwość dowolnego wykorzystywania materiałów w tym utworów,
tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i
rozpowszechniania utworów zależnych>
§6
<W przypadku, gdy Strony Umowy partycypują w kosztach Projektu, umowa o partnerstwie powinna
wskazywać na obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji
Projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1047, t.j.), jak również zobowiązanie do prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych
w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz
powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z Projektu, a także identyfikację dowodów, na
podstawie których dokonano płatności. Każdy podmiot uczestniczący finansowo w realizacji Projektu
jest zobowiązany do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków,
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faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności i rozliczenia wydatków
w Projekcie. W związku powyższym niezbędne jest określenie obowiązków w zakresie
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, jak również jej udostępniania>
1. Partner zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej
realizacji Projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, t.j.), jak również do prowadzenia ewidencji
zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów
ponoszonych na realizację Mikroprojektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi
wydatkami z Mikroprojektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano
płatności.
2. Partner jest zobowiązany do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów
rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności i
rozliczenia wydatków w Mikroprojekcie.
§7
<Umowa o partnerstwie powinna wskazywać na istnienie obowiązku udzielania zamówień publicznych w
ramach Projektu w sposób zapewniający, w szczególności, zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców, a także zobowiązywać do przestrzegania unijnych i krajowych przepisów
regulujących kwestie udzielania zamówień publicznych oraz warunków i procedur określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Zasad
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020>
1. Partner jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w ramach Mikroprojektu w sposób
zapewniający, w szczególności, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
2. Partner jest zobowiązany do przestrzegania unijnych i krajowych przepisów regulujących kwestie
udzielania zamówień publicznych oraz warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Zasad
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
§8
<Umowa o partnerstwie powinna regulować obowiązki Stron Umowy w zakresie kontroli, audytu oraz
ewaluacji Projektu przeprowadzanych przez właściwe instytucje uprawnione do ich przeprowadzenia
zgodnie z zapisami projektu umowy o dofinansowanie>
§9
<Należy określić zakres odpowiedzialności w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych w
ramach Projektu>
1. Partner jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania
dofinansowania na realizację Mikroprojektu ze środków Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020.
2. Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne Partnera zawierają informacje o
otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na Mikroprojekt, m.in. za pomocą symbolu
Unii Europejskiej zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu
wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania
instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i
komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania
danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 str. 7-18); 2) odniesienia do funduszu lub funduszy
polityki spójności wspierających Mikroprojekt.
3. Partner jest zobowiązany w szczególności do:
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1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem
Funduszy Europejskich:
a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
Mikroprojektu,
b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Mikroprojektu, podawanych do
wiadomości publicznej,
c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w
Mikroprojekcie, w tym zaświadczeń o uczestnictwie lub innych certyfikatów,
zawierających stwierdzenie, że Projekt jest wspierany przez program operacyjny i
finansowany przez Unię Europejską z danego funduszu;
2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3;
3) umieszczania opisu Mikroprojektu na swojej stronie internetowej;
4) przekazywania opinii publicznej i podmiotom uczestniczącym w Mikroprojekcie
informacji, że Mikroprojekt uzyskał unijne dofinansowanie przynajmniej w formie
odpowiedniego oznakowania;
5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach
Mikroprojektu.
4. Partner jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych
zgodnie z zasadami promocji w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014-2020.
5. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z realizacją działań
promocyjnych Mikroprojektu, jest ich oznakowanie i przeprowadzenie zgodnie z zasadami
promocji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz instrukcjami i
wskazówkami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020.

§ 10
<Umowa o partnerstwie powinna regulować powierzenie Partnerom przetwarzania danych osobowych
w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej>
1. Partner Wiodący oświadcza, a Partner przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych
osobowych w ramach realizacji Mikroprojektu jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
a przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.),
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
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3.
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7.
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9.

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.),
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
Zważywszy iż Instytucja Pośrednicząca w imieniu Administratora danych Osobowych upoważniła
Fundację do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania
związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Mikroprojektu z prawem dalszego ich powierzenia
w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”, Partner Wiodący powierza
Partnerowi przetwarzanie danych osobowych w Mikroprojekcie wchodzących w skład tego
zbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Kategorie powierzonych danych
osobowych określa załącznik nr 1.
Dane osobowe osób biorących udział w Mikroprojekcie mogą być przetwarzane przez Partnera
wyłącznie w celu realizacji Mikroprojektu.
Partner jest zobowiązany do przekazania Odbiorcy Ostatecznemu i personelowi Mikroprojektu
informacji wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy oraz do odebrania od odbiorcy
ostatecznego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych i personelu Mikroprojektu
oświadczenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Oświadczenie o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, przechowuje Partner Wiodący
w swojej siedzibie lub innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane
z Mikroprojektem.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Partner przestrzega zasad wskazanych w niniejszym
paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.
Partner nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Partner zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
Partner Wiodący upoważnia Partnera do dalszego powierzenia przetwarzanych w ramach
Mikroprojektu danych osobowych, jeśli powierzenie tych danych jest niezbędne do prawidłowej
realizacji Mikroprojektu, pod warunkiem, że podmioty, którym je powierza, zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zakres
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danych osobowych powierzanych przez Partnera innym podmiotom, nie może być szerszy od
zakresu wynikającego z niniejszej Umowy i powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz
każdorazowo indywidualnie dostosowany. Partner przekaże Partnerowi Wiodącemu wykaz
podmiotów, którym dane powierzył.
Partner zobowiąże podmioty, którym dane powierza, by przy dalszym powierzeniu
zagwarantowali w umowie z kolejnymi podmiotami wdrożenie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art.
32 RODO.
Partner przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotuje dokumentację
opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych - zgodną z RODO. Partner będzie w
szczególności:
a) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.;
b) zapewniać przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do
przetwarzania dane osobowe przed utratą, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów;
c) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
Partner zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o
którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO oraz zobligować do tego podmioty, którym dane osobowe
powierza.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez
Partnera lub inne uprawnione podmioty, posiadające imienne upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych.
Partner Wiodący, umocowuje Partnera do wydawania i odwoływania osobom, którymi się
posługuje, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1. Upoważnienia przechowuje Partner w swojej siedzibie; wzór upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do Umowy. Dopuszcza
się stosowanie przez Partnera innych wzorów , o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane
we wzorach określonych w tych załącznikach.
Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania
stosunku prawnego łączącego Partnera z osobą, którą się posługuje przy przetwarzaniu danych
osobowych. Partner prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.
Partner Wiodący umocowuje Partnera do dalszego umocowywania podmiotów, którym dane
powierza do wydawania oraz odwoływania osobom przetwarzającym dane osobowe
upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Partnera w tym zakresie.
Partner Wiodący zobowiązuje Partnera do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą,
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO oraz umocowuje go do takiego
formułowania umów zawieranych przez Partnera z podmiotami, których dane powierza, by
podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków
informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
Partner jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych
osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych. W szczególności Partner zobowiąże te osoby do:
a) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających
z Umowy;
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b) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego oraz Umową;
c) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy;
d) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do
przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich
zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do
przetwarzania danych osobowych z Partnerem;
e) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
f) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
Partner niezwłocznie poinformuje Partnera Wiodącego o:
a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich
niewłaściwego wykorzystania;
b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
Partner zobowiązuje się do udzielenia Partnerowi Wiodącemu, na każde żądanie, informacji na
temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować
w ocenie Partnera Wiodącego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
Partner zgodnie z zaleceniami Partnera Wiodącego, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby,
których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
Partner, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, zgłosi Partnerowi Wiodącemu każde naruszenie ochrony danych osobowych.
Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje
umożliwiające Partnerowi Wiodącemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3
RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Partner może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej
zwłoki.
Partner pomaga Partnerowi Wiodącemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36
RODO, w szczególności udziela pomocy przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
Partner umożliwi Partnerowi Wiodącemu, Fundacji, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi
przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową – w miejscach,
w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
powinno być przekazane Partnerowi co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia
kontroli.
W przypadku powzięcia przez Partnera Wiodącego/Fundację/Instytucję Pośredniczącą
wiadomości o rażącym naruszeniu przez Partnera zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub
z Umowy, Partner umożliwi Partnerowi Wiodącemu/Fundacji/Instytucji Pośredniczącej lub
podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w
przedmiocie, o którym mowa w ust. 22.
Kontrolerzy Partnera Wiodącego/Fundacji/Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub
podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
a) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do
przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
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b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Partnera w zakresie

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
c) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub

audytu oraz sporządzania ich kopii;
oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu
informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
27. Partner zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych
przez Partnera Wiodącego/Fundację/ Instytucję Pośredniczącą lub przez podmioty przez nie
upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych
przepisów.
28. Partner zobowiąże podmioty, którym dane powierza, do zastosowania się do zaleceń
dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Partnera Wiodącego/ Fundację/
Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez
inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
29. Partner zobowiązuje się do:
a) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do
pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych wydane przez Partnera;
b) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie
obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności
objętych Umową, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach
zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
c) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób
nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a
w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
d) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż
określone w niniejszym Umowie;
e) usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników
informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników
papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których
utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie do 30 dni po
upływie terminu wskazanego w Umowie na przechowywanie dokumentów dotyczących
Grantu;
f) niezwłocznego przekazania Partnerowi Wiodącemu pisemnego oświadczenia, w którym
potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu
powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu jej postanowień.
30. Przepisy ust. 1-28 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez
Partnerów.
§ 11
<Umowa o partnerstwie powinna regulować postanowienia określające tryb wprowadzania zmian w
obowiązkach lub podziale zadań Stron Umowy>
§ 12
<Umowa o partnerstwie określa sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się
Stron z umowy o partnerstwie oraz tryb rozwiązania umowy partnerstwie, a także przesłanki
umożliwiające zmianę Umowy o partnerstwie poprzez jej aneksowanie >
d) przeprowadzania

§ 13
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<Umowa o partnerstwie powinna regulować wszelkie inne uprawnienia i zobowiązania Stron Umowy,
wynikające z zapisów projektu umowy o dofinansowanie oraz obowiązujących przepisów krajowych i
wspólnotowych, których uregulowanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu>

……………………………
Podpis Partnera Wiodącego

……………………………
Podpis Partnera

Załączniki:2
Załącznik nr 1 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy
ostatecznego.
Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
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Odpowiednio uzupełnić jeśli dotyczy.
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