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(dalej łącznie jako: „Strony” lub pojedynczo „Strona”).

§ 1. Postanowienia ogólne – powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.
2.

3.
4.

Na mocy Umowy o ś wiadczenie usługi przez Przetwarzającego na rzecz Administratora danych (zwanej dalej
"Umową Podstawową"), zawartej pomiędzy Stronami, Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe do
przetwarzania, w celu i na zasadach okreś lonych w niniejszej Umowie.
Strony zawierając Umowę dąż ą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby w pełni
odpowiadały postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 119, s. 1) – dalej "RODO".
Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu Danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi
przepisami obowiązującego prawa.
Według art. 28 ust. 3 RODO na warunkach okreś lonych niniejszą Umową oraz na podstawie ś wiadczonej usługi
przez Przetwarzającego na rzecz Administratora Danych, Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie
(w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych, polegające na ich przechowywaniu na serwerach
stanowiących własnoś ć Przetwarzającego, gdzie Administrator osobiś cie zarządza i gromadzi Dane osobowe.

§ 2. Cel, charakter oraz czas przetwarzania danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie Danych będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy
Podstawowej.

2. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. Celem przetwarzania jest umoż liwienie
3.
4.

Administratorowi ś wiadczenia drogą elektroniczną usług wchodzących w zakres działalnoś ci jego
przedsiębiorstwa.
Cel i charakter przetwarzania Danych osobowych wynika z Umowy Podstawowej i ogranicza się jedynie do
wykonywania przez Procesora obowiązkó w niezbędnych do ś wiadczenia usługi na rzecz Administratora w związku
z Umową Podstawową.
Zgodnie z art. 23 ust.3 RODO przetwarzanie Danych osobowych będzie się odbywało w czasie trwania Umowy
Podstawowej.

§ 3. Zakres przetwarzania danych
Administrator danych oś wiadcza, iż powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania na podstawie
Umowy Powierzenia następujące dane osobowe:
1. Dane nie stanowiące szczegó lnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO:
a. zbió r danych: dane o klientach, dane o kontrahentach, dane o pracownikach
b. rodzaj danych: imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres, dane kontaktowe, nr. konta
2. Dane stanowiące szczegó lną kategorię danych osobowych wg art. 9 RODO
a. zbió r danych: dane o twoich pracownikach, dane o klientach, dane o kontrahentach
b. rodzaj danych: dane dot. postepowań sądowych
1.

Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych.

§ 4. Obowiązki Przetwarzającego i odpowiedzialność.
1.

Przetwarzający, w odniesieniu do art. 28 ust.3 RODO, ma następujące obowiązki:
a. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami
wydanymi przez Administratora;
b. Przetwarzający oś wiadcza, ż e nie przekazuje Danych do pań stwa trzeciego (poza Europejski Obszar
Gospodarczy - "EOG"); Przetwarzający oś wiadcza takż e, ż e nie korzysta z podwykonawcó w przekazujących
Dane poza EOG;
c. Jeż eli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, jest zobowiązany do
poinformowania o tym Administratora, w celu umoż liwienia administratorowi podjęcia decyzji i działań
niezbędnych do zapewnienia zgodnoś ci przetwarzania z prawem lub zakoń czenia powierzenia przetwarzania;
d. Przetwarzający uzyskuje od Podwykonawcó w udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, w
zakresie przetwarzania Danych;

e.
f.

g.
h.
i.
j.

Przetwarzający w celu przetwarzania powierzonych mu Danych stosuje ś rodki techniczne i organizacyjne, o
któ rych mowa w art.32 RODO, adekwatnie do rodzaju powierzonych mu Danych, przekazanych przez
Administratora i w zakresie uprawnień nadanych przez Administratora Procesorowi;
Przetwarzający powiadamia Administratora Danych o każ dym podejrzeniu naruszenia ochrony jego Danych nie
pó ź niej niż w 48 godzin od pierwszego zgłoszenia, umoż liwia Administratorowi uczestnictwo w czynnoś ciach
wyjaś niających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczegó lnoś ci o
stwierdzeniu naruszenia drogą elektroniczną (wiadomoś ć e-mail);
Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do wspó łpracy przy realizacji praw jednostki w
odniesieniu do powierzonych Danych, jeż eli będzie to konieczne do obsługi tych praw;
Przetwarzający pomaga Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na ż ądania osoby,
któ rej Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw okreś lonych w RODO (wspiera w realizacji uprawnień
osoby o charakterze informacyjnym, korekcyjnym i zakazowym);
Procesor pomaga Administratorowi w zabezpieczaniu danych, zgłaszaniu naruszeń organowi nadzorczemu,
zawiadamianiu osoby, któ rej Dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych;
Jeż eli Przetwarzający będzie miał wątpliwoś ci co do zgodnoś ci z prawem wydanych przez Administratora
poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast poinformuje Administratora o stwierdzonej wątpliwoś ci (w
sposó b udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty moż liwoś ci dochodzenia roszczeń przeciwko
Administratorowi z tego tytułu.

2. Jeż eli Dane okreś lone przez Administratora w §3 zostały zgromadzone przez niego bez jednoznacznej zgody osoby, któ rej
dotyczą, Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialnoś ci za nieprawidłowe zbieranie Danych przez Administratora,
ró wnocześ nie przenosząc sankcje i odpowiedzialnoś ć tylko na Administratora.
3. Zgodnie z art. 82 ust. 3 RODO Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z
niedopełnieniem obowiązkó w, któ re RODO nakłada bezpoś rednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z
prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Całkowite i maksymalne zobowiązanie Procesora wobec
Administratora Danych nie moż e przekroczyć całkowitej kwoty rocznej, uiszczonej Procesorowi za usługę, któ rej dotyczy
roszczenie, z ostatnich dwunastu miesięcy przed zdarzeniem. Przetwarzający odpowiada w ten sposó b za szkody
spowodowane nieumyś lnie. Powyż sze nie ma zastosowania w przypadku umyś lnego spowodowania szkody lub zaniedbania
obowiązkó w przez Procesora.

§ 5. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora.
1.
2.
3.
4.
5.

Administrator zobowiązany jest wspó łdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu
wyjaś nień w razie wątpliwoś ci co do legalnoś ci poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze
swoich szczegó łowych obowiązkó w.
Administrator oś wiadcza, ż e jest uprawniony do przetwarzania Danych w zakresie, w jakim powierzył je
Przetwarzającemu doprecyzowując je w §3 powyż szej Umowy.
Administrator podmiotu, na wezwanie Procesora jest zobowiązany do wskazania i udokumentowania podstawy
przetwarzania danych osobowych w jak najkró tszym czasie.
Administrator zobowiązuje się do pełnego i rzetelnego wykonywania warunkó w RODO.
W przypadku braku zgodnoś ci organizacyjnych i technicznych ś rodkó w zastosowanych w związku z
nieprawidłowym bądź niekompletnym zadeklarowaniem przez Administratora rodzajem Danych w §3 Umowy,
sankcje i odpowiedzialnoś ć za nieprawidłowoś ci ponosi jedynie Administrator.

§ 6. Usunięcie Danych.
1.

Zgodnie z art. 28 RODO z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania
powierzonych mu Danych i jest zobowiązany nie pó ź niej niż w przeciągu 30 dni od rozwiązania umowy do
usunięcia Danych i wszelkich ich istniejących kopii, chyba ż e Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii
Europejskiej, lub prawo pań stwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie Danych.

§ 7. Postanowienia Końcowe.
1.

2.
3.

W razie sprzecznoś ci pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowami Podstawowymi,
pierwszeń stwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to takż e, ż e kwestie dotyczące przetwarzania
Danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należ y regulować poprzez zmiany niniejszej
Umowy.
Umowa została sporządzona w dwó ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ dej ze Stron.
Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO, a w razie sporó w związanych z Umową sprawę rozstrzygnie sąd
właś ciwy ze względu na siedzibę pozwanego.

