UMOWA
O dostępie do usługi PIONIER.Id for Erasmus+
zawarta w dniu …………………………………………….roku w Poznaniu pomiędzy:
__________________________________________________________________________________,
ul. _______________________________________________________________________________,
_____-_____ ______________________________________________________________________,
NIP________________________, KRS _________________________, zwanym dalej Użytkownikiem,
reprezentowaną przez:
_________________________________ - ________________________________________________
a
Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym, ul. Noskowskiego 12/14, 61 – 704 Poznań, NIP: 777-00-02-062,
zwanym w dalszej części umowy PCSS, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszej umowy przez:
dr. inż. Cezarego Mazurka – Pełnomocnika Dyrektora d/s PCSS działającego na podstawie
pełnomocnictwa Dyrektora Instytutu
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§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do systemu PIONIER.Id for Erasmus+
przez PCSS w celu przechowywania danych osobowych studentów z jednostki naukowej
lub uczelni wyższej Użytkownika biorących udział w programie Erasmus Plus.
PCSS udostępnia zasoby informatyczne dla realizacji tej usługi a Użytkownik jest odpowiedzialny
za wprowadzenie danych studentów do systemu.
Warunkiem udostępnienia usługi jest dołączenie się Użytkownika do sieci PIONIER
za pośrednictwem Akademickich Miejskich Sieci Komputerowych. Lista tych jednostek jest
dostępna
na
stronie:
http://www.pionier.net.pl/online/pl/jednostki/1/Konsorcjum_PIONIER.html
Usługa jest udostępniona w ramach ponoszonej przez Użytkownika opłaty za dostęp do sieci
PIONIER wnoszonej przez niego na rzecz właściwej jednostki Akademickiej Miejskiej Sieci
Komputerowej.
W przypadku utraty przez Użytkownika dostępu do sieci PIONIER, umowa zostaje rozwiązana
ze skutkiem natychmiastowym.
Dane kontaktowe
a. PCSS zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń pod adresem e-mail:
kontakt@erasmus.pionier.net.pl,
b. Osobą wyznaczoną do administracji użytkownikami w jednostce Użytkownika w systemie
PIONIER.Id for Erasmus+ jest ………………..………………………………………………………………………..,
adres email: ………………..…………….…………………………………………………………………………………………….
Incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa będą zgłaszane:
a.
do PCSS do Centrum Zarządzania Siecią pod adresem noc@man.poznan.pl,
tel. +48 61 858 2015.
b. do Użytkownika na adres: ………………..………………………………………………………………………..
tel. ………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
§2
Celem niniejszej umowy („Umowa”) jest ustalenie warunków, na jakich PCSS wykonuje operacje
przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Użytkownika;
Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO.
§3
Opis przetwarzania
1. Na warunkach określonych niniejszą umową Użytkownik powierza PCSS przetwarzanie (w rozumieniu RODO) danych osobowych [art. 28 ust. 3 RODO];
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania umowy [art. 28 ust. 3 RODO].
3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z zapisów par. 1 [art. 28 ust. 3 RODO].
W szczególności:
a. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą PCSS – udostępnienie systemu PIONIER.Id for Erasmus+, zaś
b. celem przetwarzania jest umożliwienie Użytkownikowi wywiązania się z prawnych obowiązków związanych z uczestnictwem w programie wymiany studentów Erasmus+.
4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych [art. 28 ust. 3 RODO]
(„Dane”):
Dane zwykłe:
a.
imię i nazwisko studenta albo innej osoby korzystającej z Erasmus+,
b.
numer albumu studenta albo innej osoby korzystającej z Erasmus+,
c.
adres e-mail studenta albo innej osoby korzystającej z Erasmus+,
d.
adres IP studenta albo innej osoby korzystającej z Erasmus+,
e.
nazwa jednostki naukowej lub uczelni wyższej (Użytkownika),
f.
relacja pomiędzy osobą korzystającą z Erasmus+ a Użytkownikiem.
5. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób [art. 28 ust. 3 RODO]:
a.
pracownicy Użytkownika i podmiotów stowarzyszonych Użytkownika,
b.
studenci i doktoranci Użytkownika,
c.
inne osoby korzystające z Erasmus+.
§4
Podpowierzenie
PCSS zobowiązuje się nie powierzać operacji przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym.
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§5
Obowiązki PCSS
PCSS przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Użytkownika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez obowiązujące przepisy prawa [art. 28 ust. 3 lit. a RODO].
PCSS oświadcza, że może przekazywać Dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). PCSS oświadcza również, że może korzystać z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO].
PCSS uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te
osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy [art. 28 ust. 3 lit. b RODO].
PCSS zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32
RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy [art. 28 ust. 3 lit. c RODO].
PCSS wspiera Użytkownika w miarę możliwości (poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych ) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których
dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO [art. 28 ust. 3
lit. e RODO].
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PCSS współpracuje z Użytkownikiem przy wykonywaniu przez Użytkownika obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie
naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym)
[art. 28 ust. 3 lit. f RODO].
7. Jeżeli PCSS poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Użytkownika poleceń lub instrukcji, PCSS natychmiast informuje Użytkownika o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń
przeciwko Użytkownikowi z tego tytułu [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO].
8. PCSS wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie umowy.
9. PCSS prowadzi w formie pisemnej (w tym elektronicznej) rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania dokonywanych w imieniu Użytkownika zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO. PCSS udostępnia na żądanie Użytkownika prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych.
10. PCSS może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usługi PIONIER.Id for Erasmus+.
11. Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie
w drodze zmiany niniejszej Umowy.
§6
Obowiązki Użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu umowy,
udzielać PCSS wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Użytkownika, jak też
wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
§7
Powiadomienie o Naruszeniu Danych Osobowych
1. PCSS zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomić Użytkownika o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, a także umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w czynno ściach wyjaśniających i informuje Użytkownika o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną do kumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Użytkownikowi dopełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
§8
Nadzór
1. Użytkownik ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez PCSS odnośnie
zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest
zawiadomienie PCSS w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem jej
przeprowadzenia.
2. PCSS współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych
przez niego zadań.
3. PCSS:
1) udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania
Użytkownika z przepisami RODO,
2) umożliwia Użytkownikowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów
lub inspekcji. PCSS współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
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§9
Oświadczenia Stron
1. Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwa rzania w zakresie, w jakim powierzył je PCSS .
2. PCSS oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się
przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę,
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania
niniejszej Umowy.
3. PCSS oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności
na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby zatrudnione u Podmiotu przetwarzającego,
która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Użytkownika danych
osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica
ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.
4. PCSS przysługuje prawo kierowania zapytań do Użytkownika w zakresie prawidłowości
wykonania przez PCSS obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie
niniejszej Umowy danych.
5. Użytkownik zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 4,
w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zapytania.
6. PCSS pomaga Użytkownikowi – uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu
informacje, wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO tj. w szczególności
w zakresie:
a. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie
stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych;
b. dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeń;
c. dokonywania przez Użytkownika oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania
konsultacji Użytkownika z organem nadzorczym.
§ 10
Odpowiedzialność
1. PCSS odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem
obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na PCSS lub gdy działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Użytkownika lub wbrew tym instrukcjom. PCSS odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
2. PCSS odpowiada za szkody rzeczywiste jakie powstały wobec Użytkownika lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Łączna wysokość
odpowiedzialności PCSS ograniczona jest do kwoty 1000 PLN.
§ 11
Okres Obowiązywania Umowy
Umowa została zawarta na czas określony do 31.12.2022 roku.
§ 12
Usunięcie Danych
1. PCSS po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użyt kownika usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
w tym również te, zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo pań stwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. Stosownie do otrzymanych dyspozycji PCSS w terminie 14 dni od zakończenia umowy powinien
przesłać protokół z dokonanego procesu usunięcia danych osobowych lub zwrotu danych które
przetwarzał w związku z realizacją niniejszej Umowy.
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3. Postanowienia ust. 1. i 2. nie mają zastosowania do danych zawartych w tzw. kopiach zapasowych
systemów informatycznych PCSS, z których usunięcie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku przywrócenia systemu z kopii zapasowej dane osobowe będą usuwane niezwłocznie po przywróceniu (odtworzeniu) systemu.
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§ 13
Postanowienia końcowe
Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy PCSS:
a. wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, na co Użytkownik zwróci PCSS
uwagę na piśmie, a PCSS w wyznaczonych przez Użytkownika terminie nie usunie wskazanych
naruszeń,
b. niezaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, na co Użytkownik zwróci
PCSS uwagę na piśmie, a PCSS w wyznaczonych przez Użytkownika terminie nie usunie wskazanych naruszeń
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej
Umowy jest sąd właściwy dla Użytkownika.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy
o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zmianami).

____________________
Użytkownik

____________________
PCSS
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