
Umowa o przekazywaniu danych
07-of/zo

Standardowe klauzule umowne w sprawie przekazywania danych osobowych ze Wspölnoty do 
paristw trzecich (transfer mi^dzy administratorami)

pomigdzy
Akademie im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie (nazwa)
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa, Polska (adres i kraj siedziby)
zwanym dalej „przekazujgcym dane”
i State Higher Education Institution «University of Educational 
Management» of National Academy of Educational Sciences of Ukraine (nazwa)
52 A, Sichovykh Striltsiv, Kyiv, Ukraine (adres i kraj siedziby) 
zwanym dalej „odbierajacym dane”,
Kazdy z nich zwany „strong”, a wspölnie „stronami”.

Definicje
Do celow klauzul:
a) „dane osobowe”, „szczegölne kategorie danych osobowych”, „przetwarzanie”, 
„administrator”, „podmiot przetwarzajacy”, „osoba, ktorej dane dotyczq” oraz „organ 
nadzorczy” maja takie samo znaczenie jak w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogolne rozporzqdzenie o ochronie 
c/anyc/7)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 )(gdzie „organ nadzorczy” oznacza wlasciwy organ nadzoru 
ochrony danych na terytorium panstwa, w ktbrym siedziby rna przekazujgcy dane);
b) ..przekazujacy dane” oznacza administratora danych, ktöry przesyta dane osobowe;
c) ..odbierajacy dane” oznacza administratora danych, ktöry wyraza zgodp na odbiör danych 
osobowych od przekazujgcegow celu ich dalszego przetwarzania na zasadach okreslonych 
w nmiejszych klauzulach, a ktöry nie podlegaobowiqzujacemu w panstwie trzecim systemowi 
zapewniajacemu wlasciwy poziom ochrony danych;
d) „klauzule" oznaczajg niniejsze klauzule umowne, bpdgce samodzielnym dokumentem, 
ktöry me uwzglpdnia warunköwhandlowych ustalonych pomipdzy stronami osobn^ umowg
handlowa
Szczegoly przekazama danych (jak röwniez rodzaje danych osobowych) sg wyszczegölnione 
w zalaczmku B, ktörystanowi integraln^ czpsc klauzul,

I. Obowiqzki przekazuj^cego dane
Przekazujgcy dane zgadza si§ na ponizsze warunki i zapewnia, co nastppuje:
a) ze dane osobowe bpdzie zbieral, przetwarzal i przekazywal zgodnie z przepisami 
obowiazujacego go prawa;
b) ze podjal zasadne kroki w celu ustalenia. ze odbierajacy dane jest w stanie wywiazac sie z 
obowiazköw prawnychokreslonych w niniejszych klauzulach;
c) na zyczenie odbieraj^cego dane udostppni mu kopie wlasciwych przepisöw dotycz^cych 
ochrony danychpanstwa, w ktoryrn przekazujqcy dane ma siedzibp, tudziez poinformuje go, 
gdzie szukac informacji o takichprzepisach (tarn gdzie jest to zasadne i nie obejmuje porady
prawnej);
d) bgdzre odpowiadac wyczerpujqco i w rozsqdnym terminie na zapytania organu 
nadzorczego i osoby, ktorej danedotycz^ odnosnie do przetwarzania przez odbierajqcego
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urzadzeh do przetwarzania danych oraz akt i dokumentow zwi^zanych z 
przetwarzaniemdanych w celu sprawdzenia zgodnosci z gwarancjami i zobowi^zaniami 
okreslonymi w niniejszychklauzulach. Zyczenie takie musi bye poparte potwierdzeniem lub 
zgodg organu prawnego lub nadzorezegopanstwa odbieraj^cego dane, ktory to uzyska takie 
potwierdzenie lub zgodp w rozs^dnym terminie;
h) ze bedzie przetwarzac dane osobowe w miarp swoich mozliwosci zgodnie z:

i) przepisami dotyczqcymi ochrony danych kraju przekazujacego dane, lub
ii) wlasciwymi przepisami (* 1) kazdej decyzji Komisji wydanej na podstawie art. 45 
ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych,jesli odbieraj^cy dane spetnia wtasciwe 
postanowienia takiego upowaznienia lub decyzji i dziata w kraju,gdzie przepisy te 
obowiazuj^, ale nie dotyezq go takie upowaznienia lub decyzje w zakresie 
przekazywaniadanych osobowych (2), lub
iii) zasadami przekazywania danych okreslonymi w zaf^ezniku A.

Odbierajqcy dane wpisuje wybrana opejp:
iii
Podpis odbierajgcego dane:
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i) ze me ujawm i me przekaze danych osobowych administratorowi danych spoza 
Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA), chyba ze poinformuje o tym fakeie 
przekazujqcego dane, i

i) administrator danych z takiego kraju bpdzie przetwarzac dane osobowe zgodnie z 
decyzji Komisji stwierdzajqc^, ze panstwo trzecie zapewnia adekwatn^ ochronp, lub
ii) administrator danych z pahstwa trzeciego podpisze niniejsze klauzule lub innq 
umowp o przekazaniu danych zatwierdzonq przez wlasciwy organ z terenu UE, lub
iii) osoby, ktorych dane dotycz^, po otrzymaniu informaeji o celu takiego przekazania 
danych, kategorii odbiorcow danych oraz fakeie, ze w pahstwie, do ktorego 
przekazywane s^ dane, mog^ obowiqzywac inne normy ochrony danych, bpda mialy 
prawo sprzeciwu, lub
iv) osoby, ktorych dane dotycz^, wyrazily jednoznaezn^ zgodp na dalsze przekazanie 
danych sensytywnych.

(') Okresleme „wtasciwe przepisy” oznaeza przepisy kazdych zezwolen lub decyzji z wyj^tkiem przepisow 
wykonawezyeh do tychzezwolen lub decyzji (ktore sq obj^te niniejszymi klauzulami).



VII. Zmiany niniejszych klauzul
Strony nie moga zmieniac niniejszych klauzul z wyjgtkiem aktualizacji wszelkich informacji 
zawartych w zatgcznikuB, w ktôrym to wypadku, i jesli jest to wymagane, poinformuj^ o tym 
fakcie organ nadzorczy. Nie wyklucza tomozliwosci dodawania przez strony innych klauzul
handlowych.

VIII. Opis przekazywania danych
Szczegöfy przekazywania danych osobowych s^ sprecyzowane w zalgczniku B. Strony 
postanawiajg, ze zal^cznik Bmoze zawierac poufne informacje handlowe, ktörych nie 
ujawnig stronom trzecim, chyba ze bgdzie to wymaganeprzepisami prawa lub z nakazu 
wlasciwej agencji regulacyjnej lub rz^dowej, zgodnie z wymogiem klauzuli I lit. e).
Strony moga sporzgdzic dodatkowe zatqczniki dotyczqce dodatkowych transferow danych, 
ktore, jesli to konieczne,przedloz3 organowi nadzorczemu. Alternatywnie zalgcznik B moze 
obejmowac wiele transferow danych.
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