Umowa dla usługi dziennika elektronicznego
zawarta w dniu …............ w Gliwicach, pomiędzy:
HMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ulicy Kościuszki 1C, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420165, NIP 631-264-57-38, REGON 242927531,
reprezentowaną przez Andrzeja Kierzkowskiego - Członka Zarządu, zwanym dalej „Usługodawcą",
a
szkołą ............................., prowadzoną przez ............................., pod adresem, ........................
reprezentowaną przez ......................... zwaną dalej Szkołą.
Strony umowy („Umowa") zgodnie postanawiają, co następuje:
§ 1.
1.1.

Umowa

obowiązuje

od

dnia

zawarcia

do

31

sierpnia

2016

r.

1.2.
Szkoła zamierza skorzystać z uprawnienia, jakie przewiduje dla niej Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2014.1170 ) i rozpocząć prowadzenie
dziennika elektronicznego zamiast lub jako uzupełnienie zwykłej papierowej dokumentacji.
1.3.

Usługodawca będzie świadczył na rzecz szkoły usługę prowadzenia dziennika
elektronicznego w serwisie internetowym http://www.dziennik.edu.pl, na zasadach
i zgodnie z regulaminem opublikowanym w tym serwisie.

1.4.

Niniejsza umowa jest uzupełnieniem regulaminu wymienionego w pkt 1.2. Celem niniejszej
Umowy jest uregulowanie współpracy stron w zakresie w jakim takie regulacje muszą mieć
formę pisemną, w szczególności współpracę stron w zakresie powierzenia danych osobowych.

§ 2.
2.1.
Szkoła jako administrator danych zbioru osobowych, powierza Usługodawcy przetwarzanie
zawartych w nim danych i zbieranie danych do tego zbioru jako innemu podmiotowi, w
rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2014.1182 bz późn. zm.), zwanemu dalej również „Procesorem".
2.1.

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację niniejszej Umowy.

2.2.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania dotyczyć będą nauczycieli, uczniów oraz
rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.

2.2.

Zakres powierzonych danych obejmuje następujące rodzaje informacji:
a) Lista nauczycieli (nazwisko, imię, email)
b)

Lista klas (nazwa, wychowawca)

c)

Lista przedmiotów (klasa, nazwa, email nauczyciela)

c)

Lista uczniów (klasa, nazwisko, imię, numer ewidencyjny, dane adresowe)

d) Lista opiekunów (nazwisko, imię, email, dane adresowe)

2.5.

Procesor informuje, że:
a) Procesor w trakcie wykonywania Umowy będzie wykorzystywał również infrastrukturę
techniczną i programową należącą do firmy Google Inc. z siedzibą w Mountain View,
California- 94043,1600 Amphitheatre Parkway, USA (Google);
b) firma Google przystąpiła do programu „SAFE HARBOUR" 5 dzięki czemu gwarantuje ona
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (m.in. nie przetwarza danych dla
własnych celów), a co za tym idzie, infrastruktura firmy Google jest wykorzystana
w zgodzie art. 47 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych

2.6.

Procesor oświadcza, że:
a) infrastruktura techniczna, którą się posługuje w celu realizacji niniejszej Umowy spełnia
wymagania określone w przepisach rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U Nr 100, póz. 1024),
b) prowadzi dokumentacje przetwarzania danych osobowych wymaganą w rozporządzeniu
wskazanym w pkt. 1.

2.7.

Procesor zobowiązuje się, że do dnia upływu okresu wypowiedzenia Umowy usunie lub
zapewni usunięcie wszystkich powierzonych mu przez Szkołę danych osobowych.

2.8.

Strony ustalają, że procesorowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy.
Jednak nie wpływa to no ewentualne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi dziennika
elektronicznego, które to wynagrodzenie będzie naliczone zgodnie z cennikiem i regulaminem
usługi świadczonej drogą elektroniczną lub w zgodzie z osobną umową.

2.9.

W razie rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia Procesor usunie pozyskane od Szkoły dane
osobowe w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, chyba że przetwarzanie danych
osobowych byłoby niezbędne Procesorowi w związku dochodzeniem należnych mu wobec
Szkoły roszczeń, z tytułu niniejszej Umowy.

§ 3.
3.1.

Strony ustalają, że w przypadku, gdyby oświadczenia przez nie złożone w niniejszej Umowie
okazały się niezgodne ze stanem faktycznym będzie to podstawą dla każdej z nich
do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia

3.2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Usługodawca:

Szkoła:

