
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w Gnieźnie w dniu r. pomiędzy:

(dalej: Umowa)

1. URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000069876,  REGON:  630952490,  NIP:  7840041944,  wysokość  kapitału  zakładowego:
23.040.000,00 zł,
dalej: Administrator,

a

2. dalej:                                   Podmiot Przetwarzający lub Przetwarzający,

dalej łącznie: Strony i z osobna: Strona.

PREAMBUŁA
Mając na uwadze, że:
1. Strony  zawarły  umowę  r.  (dalej:  Umowa  Podstawowa),  w  związku,  z  wykonywaniem  której

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym
Umową Podstawową i Umową.

2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania
Danych Osobowych w imieniu Administratora.

3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych,
aby odpowiadały  one w pełni  postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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). 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1
[Administrator danych osobowych, Przetwarzający, oświadczenia]

1. Administrator  jest  administratorem danych  w rozumieniu  art.  4  pkt  7)  RODO,  w odniesieniu  do
Danych Osobowych, o których mowa w Umowie i Umowie Podstawowej, oraz że jest uprawniony do
ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

2. Przetwarzający  jest  podmiotem  przetwarzającym,  o  którym  mowa  w  art.  4  pkt  8)  RODO,  w
odniesieniu do Danych Osobowych określonych w Umowie i Umowie Podstawowej. 

3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
1) Znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczania Danych Osobowych przewidziane w RODO

i pozostałych właściwych przepisach obowiązującego prawa oraz że będzie przetwarzał Dane
Osobowe zgodnie z tymi przepisami, Umową i Umową Podstawową.

2) Jako profesjonalny podmiot przetwarzający Dane Osobowe posiada wymagane zasoby ludzkie
(wykwalifikowany  i  doświadczony  personel),  infrastrukturę,  oprogramowanie  i  sprzęt
komputerowy  oraz  warunki  umożliwiające  należyte  wdrożenie  i  wykonanie  Umowy i  Umowy
Podstawowej  na  najwyższym  profesjonalnym  poziomie  oczekiwanym  od  podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku.

4. Na  żądanie  Administratora  Przetwarzający  okaże  Administratorowi  stosowne  referencje,  wykaz
doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające
gwarancje  wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  by  przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Strony,  w pełni  świadome swoich praw i  obowiązków wynikających z Umowy,  zobowiązują  się  i
potwierdzają,  że  w  wykonaniu  Umowy  będą  blisko  współpracować  w dobrej  wierze  i  będą
informować się wzajemnie o wszelkich faktach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie
Umowy,  prawa  lub  działalność  drugiej  Strony  lub  które  mogą  doprowadzić  do  powstania
odpowiedzialności odszkodowawczej Strony lub Stron (lub ich odpowiednich członków kierownictwa,
pracowników lub kontrahentów) na mocy obowiązującego prawa.
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§ 2
[Powierzenie przetwarzania]

1. W trybie art. 28 RODO w ramach Umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie
Danych Osobowych na następujących warunkach:
1) Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą: osoby związane z realizacją zadań określonych

w umowie podstawowej.
2) Cel przetwarzania: realizacja usługi na ochronie fizycznej oraz monitoringu wizyjnego obiektów

URBIS Sp z o.o., zgodnie z   umową podstawową.
3) Zakres/rodzaj  Danych  Osobowych:  imię  i  nazwisko,  ,  nr  telefonu;  w  przypadku  osób

uprawnionych  do  kontaktów  w  ramach  realizacji  Umowy  Podstawowej:  imię  i  nazwisko,  nr
telefonu.

4) Okres przetwarzania: niezbędny do wykonania Umowy Podstawowej.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej, chyba że

Administrator  postanowi  inaczej  lub  prawo  Unii  Europejskiej  lub  prawo  państwa  członkowskiego
właściwe dla Przetwarzającego nakazują inny okres przetwarzania. 

3. Zakres powierzenia wskazany w Umowie może zostać w każdym momencie zmieniony, rozszerzony
lub  ograniczony  przez  Administratora,  co  nastąpi  poprzez  przesłanie  Przetwarzającemu  drogą
elektroniczną stosownej informacji. W przypadku, gdy Przetwarzający nie zgłosi zastrzeżeń do ww.
zmiany w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o tym, uważa się, że ją zaakceptował.

4. Strony uzgodnią sposób przekazywania powierzonych danych, który zapewni ich bezpieczeństwo,
odrębnym dokumentem.

5. Dane  osobowe  przetwarzane  są  przez  Podmiot  przetwarzający  w  następującej
lokalizacji/następujących lokalizacjach: ………………………………………………………………………

6. Z  tytułu  wykonywania  świadczeń  określonych  w  Umowie  Podmiotowi  przetwarzającemu  nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad to, które zostało określone w Umowie Podstawowej.

§ 3
[Podpowierzenie]

1. Przetwarzający  może  powierzyć  konkretne  operacje  przetwarzania  Danych  Osobowych  (dalej:
podpowierzenie)  w  drodze  pisemnej  umowy  podpowierzenia  (dalej:  Umowa  Podpowierzenia)
innym  podmiotom  przetwarzającym  (dalej:  Podprzetwarzający  lub  Dalszy  Podmiot
Przetwarzający),  pod  warunkiem  uprzedniej  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności,  akceptacji
Podprzetwarzającego przez Administratora.

2. Dalszy  Podmiot  Przetwarzający  nie  jest  upoważniony  do  angażowania  osób  trzecich  do
przetwarzania  Danych  Osobowych  bez  uprzedniej,  pisemnej  (pod  rygorem  nieważności),
szczególnej  i  wyraźnej  zgody  Administratora.  Prawa  i  obowiązki  Dalszych  Podmiotów
Przetwarzających  stosuje  się  również  w  całości  do  dowolnych  kolejnych  podmiotów
przetwarzających  Dane  Osobowe,  zatrudnionych  przez  Dalsze  Podmioty  Przetwarzające  po
uzyskaniu uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności), szczególnej i wyraźnej zgody Podmiotu
Przetwarzającego („kolejne Dalsze Podmioty Przetwarzające”). 

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na Dalsze Podmioty Przetwarzające wszystkie
obowiązki  wynikające z Umowy oraz obowiązującego prawa,  mające zastosowanie do Podmiotu
Przetwarzającego.  Podmiot  Przetwarzający  zobowiązany  jest  zażądać  od  Dalszych  Podmiotów
Przetwarzających  nałożenia  zasadniczo  tych  samych  obowiązków  na  kolejne  Dalsze  Podmioty
Przetwarzające.  Administrator  musi  otrzymać  te  same  uprawnienia  kontrolne  w  stosunku  do
Dalszych Podmiotów Przetwarzających i kolejnych Dalszych Podmiotów Przetwarzających, jakie na
mocy Umowy i RODO przysługują mu w stosunku do Podmiotu Przetwarzającego.

4. W przypadku, gdy Dalszy Podmiot Przetwarzający (lub kolejny Dalszy Podmiot Przetwarzający) nie
wykona  swoich obowiązków wynikających  z  Umowy zawartej  z Podmiotem Przetwarzającym lub
wynikających  z  RODO,  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Administratora  (a  także wobec  osób,
których dane dotyczą oraz wobec organu nadzoru  ochrony danych osobowych)  ponosi  Podmiot
Przetwarzający.

5. Podmiot  Przetwarzający  bez  zbędnej  zwłoki  zawiadomi  Administratora  o  zawarciu  umowy
o przetwarzanie Danych Osobowych pomiędzy Podmiotem Przetwarzającym a Dalszym Podmiotem
Przetwarzającym,  a  także  poinformuje  Administratora  o  treści  takiej  umowy,  jak  również  o  jej
wygaśnięciu.
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6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się nałożyć na Dalszy Podmiot Przetwarzający, w umowie z
nim  zawartej,  obowiązek  umożliwienia  Administratorowi  wykonania  wszystkich  czynności  i  praw
określonych w Umowie lub wynikających z RODO, bezpośrednio przez Administratora, przy czym
prawo  do  przeprowadzenia  audytu  może  być  wykonane  przez  Administratora  bezpośrednio  w
stosunku  do  Dalszego  Podmiotu  Przetwarzającego  i dowolnego  z  jego  kolejnych  Dalszych
Podmiotów Przetwarzających.

7. Administrator  upoważnia  Podmiot  Przetwarzający  do  zaangażowania  Dalszych  Podmiotów
Przetwarzających  oraz  kolejnych  Dalszych  Podmiotów  Przetwarzających  wymienionych
w Załączniku nr 1 do Umowy, jeżeli ma to zastosowanie.

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest regularnie sprawdzać i weryfikować, przed rozpoczęciem
przetwarzania  Danych  Osobowych  oraz  później  w  regularnych  odstępach  czasowych,  czy
przetwarzanie  Danych  Osobowych  przez  Dalszy  Podmiot  Przetwarzający  (oraz  dowolny  z jego
kolejnych Dalszych Podmiotów Przetwarzających) spełnia wymagania przewidziane w  Umowie oraz
w  umowie  zawartej  pomiędzy  Dalszym  Podmiotem  Przetwarzającym  a  kolejnym  Dalszym
Podmiotem Przetwarzającym, w szczególności, czy wdrożone zostały i stosowane są uzgodnione
środki techniczne i  organizacyjne.  Na żądanie Administratora wyniki  takiej  kontroli  muszą zostać
udokumentowane  i  przekazane  mu  przez  Podmiot  Przetwarzający  (lub  Dalszy  Podmiot
Przetwarzający, według uznania Administratora).

9. Zaangażowanie  osób  trzecich  przez  Podmiot  Przetwarzający  w  celu  świadczenia  usług
pomocniczych, takich jak usługi telekomunikacyjne, konserwacja i wsparcie użytkownika, sprzątanie,
audyt lub utylizacja nośników danych nie wymaga spełnienia wymogów Umowy, o ile osoby takie nie
będą przetwarzały Danych Osobowych

§ 4
[Obowiązki Przetwarzającego]

1. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub
instrukcjami Administratora, wyłącznie w zakresie określonym Umową i Umową Podstawową oraz
wyłącznie w celu wykonania przyjętych na siebie zobowiązań,  określonych w Umowie i  Umowie
Podstawowej, i nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że Administrator postanowi inaczej
lub  prawo  Unii  Europejskiej  lub  prawo  państwa  członkowskiego  właściwe  dla  Przetwarzającego
nakażą inaczej.

2. Przetwarzający  oświadcza,  że  nie  przekazuje  Danych  Osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji  międzynarodowej [czyli  poza Europejski  Obszar Gospodarczy (EOG)].  Przetwarzający
oświadcza również,  że nie korzysta z podwykonawców przy wykonywaniu Umowy Podstawowej,
którzy przekazują Dane Osobowe poza EOG. 

3. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane Osobowe poza EOG, informuje
o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

4. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych
w  wykonaniu  Umowy  i  Umowy  Podstawowej,  udokumentowane  zobowiązania  do  zachowania
tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy.

5. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych Osobowych i podejmuje środki ochrony danych, o których
mowa  w  art.  32  RODO,  zgodnie  z  dalszymi  postanowieniami  Umowy  i  Umowy  Podstawowej.
Uwzględniając  stan wiedzy technicznej,  koszt  wdrażania  oraz  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele
przetwarzania  oraz  ryzyko  naruszenia  praw  lub  wolności  osób  fizycznych  o  różnym
prawdopodobieństwie  wystąpienia  i  wadze  zagrożenia,  Administrator  i  Przetwarzający  wdrażają
odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby  zapewnić  stopień  bezpieczeństwa
odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i

usług przetwarzania;
3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie

incydentu fizycznego lub technicznego;
4) regularne  testowanie,  mierzenie  i  ocenianie  skuteczności  środków  technicznych  i

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
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6. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, w najszerszym możliwym zakresie i bez
zbędnej  zwłoki,  wywiązać  się  z obowiązku  odpowiadania  na  żądania  organów  administracji
publicznej, w tym organów nadzoru ochrony danych osobowych oraz organów ścigania.

7. Przetwarzający  współpracuje,  w  najszerszym  możliwym  zakresie  i  bez  zbędnej  zwłoki,  z
Administratorem przy wykonywaniu  przez Administratora 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).

8. Jeżeli  Przetwarzający  poweźmie  wątpliwości  co  do  zgodności  z  prawem  wydanych  przez
Administratora  poleceń  lub  instrukcji,  Przetwarzający  niezwłocznie  informuje  Administratora  o
stwierdzonej  wątpliwości  (w  sposób  udokumentowany  i  z  uzasadnieniem),  pod  rygorem  utraty
możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu. 

9. Planując  dokonanie  zmian  w  sposobie  przetwarzania  Danych  Osobowych,  Przetwarzający  ma
obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1
RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki
sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane
przez  Przetwarzającego  zmiany  w  opinii  Administratora  grożą  uzgodnionemu  poziomowi
bezpieczeństwa  Danych  Osobowych  lub  zwiększają  ryzyko  naruszenia  praw lub  wolności  osób,
wskutek przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.

10. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do Danych Osobowych jest potrzebny dla realizacji Umowy i Umowy Podstawowej i
posiadających odpowiednie upoważnienie, przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych i
zobowiązanych do poufności.

11. Przetwarzający  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  opisującej  sposób  przetwarzania
Danych Osobowych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg
art.  30  RODO).  Przetwarzający  udostępniania  na  żądanie  Administratora  prowadzony  rejestr
kategorii czynności przetwarzania danych.

12. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym
profilowanie,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  i  4  RODO,  Przetwarzający  informuje  o  tym
Administratora  w  celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  przez  Administratora  obowiązku
informacyjnego. 

13. Przetwarzający  ma  obowiązek  zapewnić  osobom  upoważnionym  do  przetwarzania  Danych
odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

14. Po  stwierdzeniu  Naruszenia  lub  prawdopodobieństwa  Naruszenia  Podmiot  przetwarzający  bez
zbędnej  zwłoki,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  24  godzin  po  stwierdzeniu  Naruszenia  lub
prawdopodobieństwa  Naruszenia,  zgłasza  je  Podmiotowi  powierzającemu,  podając  wszystkie
informacje dotyczące Naruszenia, w tym w szczególności:
1) Datę, czas trwania i miejsce zaistnienia Naruszenia.
2) Datę i miejsce stwierdzenia Naruszenia.
3) Opis Naruszenia, w tym w miarę możliwości:

a) kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie, 
b) kategorie  Danych  osobowych  i  przybliżoną  liczbę  wpisów  Danych  osobowych,  których

dotyczy Naruszenie, 
c) charakter i zakres Danych osobowych, których dotyczy Naruszenie,
d) wskazanie osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie,
e) wskazanie systemu informatycznego, w którym nastąpiło Naruszenie (jeśli dotyczy).

4) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez Podmiot
przetwarzający lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej
informacji.

5) Opis możliwych konsekwencji Naruszenia, w tym konsekwencji  dla osób, których dane dotyczą i
których dotyczy Naruszenie.

6) Opis  środków  zastosowanych  lub  proponowanych  przez  Podmiot  przetwarzający  w  celu
zaradzenia Naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania
jego ewentualnych negatywnych skutków. 

7) Przewidywany czas niezbędny do usunięcia konsekwencji Naruszenia.
Jeśli  informacji,  o  których  mowa  powyżej,  nie  da  się  udzielić  w  tym  samym  czasie,  Podmiot
przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
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§ 5
[Obowiązki Administratora]

Administrator  zobowiązany  jest  współdziałać  z  Przetwarzającym  w  wykonaniu  Umowy  i  Umowy
Podstawowej,  udzielać  Przetwarzającemu  wyjaśnień  w  razie  wątpliwości  co  do  legalności  poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków. 

§ 6
[Bezpieczeństwo Danych Osobowych]

1. Przed  rozpoczęciem  przetwarzania  Danych  Osobowych  przez  Podmiot  Przetwarzający  Podmiot
Przetwarzający zobowiązany jest wdrożyć, stosować i udokumentować wszystkie środki wymagane
na mocy art. 32 RODO, a także winien utrzymywać co najmniej te wymagane środki przez okres
obowiązywania Umowy.

2. W ocenie,  czy  poziom  bezpieczeństwa  Danych  Osobowych  jest  adekwatny  i  należyty,  Podmiot
Przetwarzający bierze pod uwagę ryzyka związane z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z
przypadkowego lub  bezprawnego  usunięcia,  utraty,  modyfikacji,  nieuprawnionego  ujawnienia  lub
dostępu do Danych Osobowych przetwarzanych na mocy Umowy.

3. Podmiot  Przetwarzający  ma  obowiązek  poinformować  Administratora  o  wszelkich  istotnych
decyzjach  związanych  z  zabezpieczeniem,  a  dotyczących  organizacji  przetwarzania  Danych
Osobowych  oraz  stosowanych  procedur,  jeżeli  decyzja  taka  może  negatywnie  wpłynąć  na
bezpieczeństwo Danych Osobowych.

4. Przetwarzanie  Danych  Osobowych  w  pomieszczeniach  prywatnych  lub  w  formule  telepracy
uzależnione  jest  od  uprzedniej,  wyraźnej  zgody  Administratora.  Podmiot  Przetwarzający
zobowiązany jest zagwarantować, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy w pomieszczeniach
prywatnych  lub  w  formule  telepracy  odbywa  się  zgodnie  z  wymogami  dotyczącymi  środków  i
wymogów adekwatnych dla danego przetwarzania Danych Osobowych przewidzianych w Umowie
oraz w RODO.

5. Podmiot Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki techniczne i organizacyjne
w trakcie obowiązywania Umowy. Środki takie muszą spełniać wymogi określone w art. 32 RODO
oraz gwarantować poziom bezpieczeństwa nie  niższy niż  wymagany dla  danego rodzaju  ryzyka
związanego z danym przetwarzaniem Danych Osobowych.

6. Przetwarzający  zobowiązuje  się  do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  Danych  Osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji  Umowy i  Umowy
Podstawowej oraz prowadzić rejestr takich osób / upoważnień.  

§ 7
[Współpraca]

1. Administrator  kontroluje  sposób  przetwarzania  powierzonych  Danych  Osobowych  po  uprzednim
poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. 

2. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w
których  przetwarzane  są  Dane  Osobowe  oraz  (ii)  wglądu  do  dokumentacji  związanej  z
przetwarzaniem Danych Osobowych. 

3. Administrator  ma prawo  wstępu  do  pomieszczeń  Przetwarzającego,  w  których  przetwarzane  są
Dane Osobowe, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech)
dni  od  daty  otrzymania  wezwania.  Kontrola  wykonywana  będzie  w  obecności  upoważnionego
przedstawiciela  Przetwarzającego,  w dni  robocze od poniedziałku  do piątku,  w godzinach pracy
Przetwarzającego  i  zamknięta  zostanie  podpisanym  przez  przedstawicieli  obu  stron  Protokołem
przedstawiającym wnioski z kontroli.

4. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji  dotyczących
przebiegu przetwarzania Danych Osobowych. Na pisemne wezwanie Administratora Przetwarzający
zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli w terminie 3 (trzech) dni
od daty otrzymania wezwania.

5. Przetwarzający  współpracuje  z  urzędem ochrony danych  osobowych  w zakresie  wykonywanych
przez niego zadań. 

§ 8
[Odpowiedzialność]

1. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora w
odniesieniu do naruszeń Umowy lub obowiązującego prawa, w tym RODO.
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2. W przypadku naruszenia Umowy przez Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub
kolejny Dalszy Podmiot  Przetwarzający,  domniemywa się  działanie  zawinione.  W odniesieniu do
Umowy nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności uzgodnionych przez Strony w innych umowach
lub  dokumentach,  o  ile  Strony nie  postanowią  inaczej.  Podmiot  Przetwarzający zobowiązuje  się
zabezpieczyć Administratora przed karami i roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich (w tym
wniesionymi przez osoby, których dane dotyczą), które mogą zostać nałożone na albo wniesione
przeciwko  Administratorowi  w  wyniku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Podmiot
Przetwarzający (lub ww. podmioty) Umowy w całości lub w części.

3. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora z tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z  Umowy  lub  przepisów
bezwzględnie  obowiązującego  prawa  przez  Dalsze  Podmioty  Przetwarzające  i  kolejne  Dalsze
Podmioty  Przetwarzające,  jeżeli  takie  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań  lub
przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa skutkuje powstaniem roszczeń lub nałożeniem kar
na Administratora, lub skutkuje powstaniem szkód po stronie Administratora, w taki sam sposób, jak
gdyby  Podmiot  Przetwarzający  samodzielnie  nie  wykonał  lub  niewłaściwie  wykonał  swoje
zobowiązanie  wynikające  z  Umowy albo  gdyby naruszył  przepisy  bezwzględnie  obowiązującego
prawa.

4. W szczególności w przypadku wniesienia roszczeń przeciwko Administratorowi przez osoby, których
dane dotyczą (bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń reprezentujących konsumentów
lub osoby, których dane dotyczą) i których Dane Osobowe są lub były przetwarzane przez Podmiot
Przetwarzający,  lub  nałożenia  kary  administracyjnej  lub  innej  przez  organ  nadzoru,  nałożenia
grzywny lub przyznania od Administratora odszkodowania w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Podmiot Przetwarzający swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub z RODO
lub innych przepisów prawa, Podmiot Przetwarzający będzie zobowiązany pokryć wszystkie kary,
grzywny, szkody, koszty i inne opłaty poniesione przez lub nałożone na Administratora, jak również
racjonalnie uzasadnione koszty obrony przed takim roszczeniami lub karami.

5. W przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą (lub osoby lub stowarzyszenia występujące w ich
imieniu)  wniosą,  w  odniesieniu  do  Umowy  i  przetwarzania  Danych  Osobowych  przez  Podmiot
Przetwarzający,  Dalszy  Podmiot  Przetwarzający  lub  kolejny  Dalszy  Podmiot  Przetwarzający,
jakiekolwiek roszczenia w przedmiocie niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy przez
Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny Dalszy Podmiot Przetwarzający,
Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o wniesionym roszczeniu i przekaże
Administratorowi  szczegóły  na  jego  temat,  jak  również  umożliwi  Administratorowi  złożenie
niezbędnych  wyjaśnień  i  informacji  w  odniesieniu  do  niego,  a  także  umożliwi  mu  dostęp  do
powiązanych dokumentów i informacji oraz udzieli mu pomocy w przypadku postępowania sądowego
lub  innego  postępowania,  w  którym  Administrator  będzie  występował  jako  strona  lub  w  innym
charakterze.

6. Podmiot  Przetwarzający  potwierdza,  że  wszystkie  oświadczenia  złożone  i  udzielone  na  gruncie
niniejszej  Umowy  są  zgodne  z  prawdą,  dokładne,  aktualne  i  kompletne.  W  przypadku,  gdy
którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Podmiot  Przetwarzający na mocy Umowy okaże się
niezgodne z prawdą, niedokładne,  nieaktualne lub niekompletne,  Podmiot  Przetwarzający zwróci
Administratorowi koszty należne lub poniesione przez niego z tytułu kar, szkód i kosztów powstałych
w  wyniku  niezgodności  z  prawdą,  niedokładności,  nieaktualności  lub  niekompletności  takiego
oświadczenia.

§ 9
[Obowiązywanie Umowy]

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez wszystkie Strony i:
1) Została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości,

rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiązaniem Umowy.
2) Z tym dniem uchyla i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia Stron w zakresie przetwarzania

danych osobowych, w szczególności wszelkie umowy i porozumienia.
2. Z chwilą rozwiązania Umowy, jeśli przetwarzanie Danych Przetwarzający nie ma prawa do dalszego

przetwarzania powierzonych Danych Osobowych i jest zobowiązany do:
1) trwałego usunięcia Danych Osobowych i ich kopii ze wszystkich systemów/nośników innych niż

należących do Administratora, 
2) zwrotu Danych Osobowych i nośników, na których się znajdują, należących do Administratora,
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chyba  że  Administrator  postanowi  inaczej  lub  prawo  Unii  Europejskiej  lub  prawo  państwa
członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych Osobowych. 

3. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Przetwarzający złoży
Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające usunięcie wszystkich Danych Osobowych.

4. Wszystkie czynności usunięcia i zniszczenia należy przeprowadzić w sposób zgodny z aktualnym
stanem  technologii  w  dziedzinie  odpowiednich  środków  ochrony  danych  osobowych,  o  ile
Administrator wyraźnie nie zażąda lub nie zatwierdzi innej procedury.

§ 10
[Poufność]

1. Jeżeli Strony nie są ze sobą związane obowiązkiem poufności o innej treści, Strony zobowiązują się
zachować  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkie  informacje  uzyskane  w  związku  z  zawarciem  i
wykonywaniem Umowy i Umowy Podstawowej, nie ujawniać ich jakimkolwiek osobom trzecim, za
wyjątkiem informacji wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz we wskazanym tam zakresie.
Obowiązek,  o  którym  mowa  powyżej,  obejmuje  w szczególności  informacje  związane
z przedsiębiorstwem Strony lub dotyczące Strony, informacje związane ze współpracą Stron, jak też
wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą, uzyskane przez Stronę niezależnie od
tego,  czy informacje takie zostały uzyskane w formie ustnej,  pisemnej,  elektronicznej,  wizualnej,
zapisu magnetycznego lub cyfrowego, czy też w jakiejkolwiek innej formie, oraz niezależnie od tego,
czy informacje takie były oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnie.

2. Informacjami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są w szczególności:
1) dane osobowe,
2) tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) treść łączących Strony umów i wszelkie warunki współpracy Stron,
4) informacje dotyczące podejmowanych działań marketingowych, promocyjnych, public relations

bądź  działań  mających  wpływ  na  postrzeganie  Spółki  przez  osoby  trzecie  (również  jej
pracowników), w tym działań mających na celu kształtowanie wizerunku oraz dotyczące relacji
wewnętrznych,

5) wszelkie inne informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe lub organizacyjne, w
tym wszelkie projekty, procedury, notatki, metody, rysunki, obrazy, opisy, schematy, specyfikacje,
wzory, zestawienia, kompilacje i podobne opracowania.

3. Strony  zobowiązują  się  również  do  zachowania  w  ścisłej  tajemnicy  treści  Umowy  i  Umowy
Podstawowej oraz warunków i skutków jej wykonywania.

4. Ujawnienie  jakichkolwiek  informacji  wchodzących  w  zakres  określony  w ust. 1–3  niniejszego
paragrafu wymaga uprzedniej  pisemnej zgody Strony, której te informacje dotyczą. W przypadku
powzięcia  jakiejkolwiek  wątpliwości  co  do  poufnego  charakteru  określonej  informacji,  Strona
zamierzająca daną informację ujawnić zobowiązana jest  do uzyskania uprzedniej  pisemnej  (pod
rygorem nieważności) akceptacji Strony, której ta informacja dotyczy, na ujawnienie danej informacji
lub danych.

5. Obowiązek zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1–3 niniejszego paragrafu nie
obejmuje informacji:
1) powszechnie  znanych,  o  ile  uzyskały  one  taki  status  nie  w  wyniku  naruszenia  niniejszego

nakazu poufności,
2) których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, jednakże tylko w niezbędnym zakresie,
3) których ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże

tylko w niezbędnym zakresie,
4) których ujawnienie jest  konieczne dla prawidłowej realizacji  postanowień Umowy lub Umowy

Podstawowej,  w  tym  przeznaczonych  do  rozpowszechnienia  na  podstawie  pisemnego
porozumienia Stron.

6. Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie, trwają w okresie obowiązywania Umowy i
Umowy Podstawowej oraz przez okres 5 (pięciu) lat po ustaniu ich obowiązywania.

§ 11
[Korespondencja i doręczenia]

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wezwania  oraz  inna  korespondencja,  przekazywane  w
związku z Umową, będą przez Strony doręczane za potwierdzeniem odbioru pod adresy wskazane
w ust. 3 niniejszego paragrafu, przesyłką poleconą lub kurierską, chyba że druga Strona wskaże na
piśmie inny adres do doręczeń
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2. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkich zawiadomień, oświadczeń, wezwań
oraz innej korespondencji (1) osobiście, (2) za pośrednictwem faksu lub (3) poczty elektronicznej,
jednakże  powołanie  się  przez  którąkolwiek  ze  Stron  na  fakt  doręczenia  w  taki  sposób  będzie
skuteczne  pod  warunkiem  otrzymania  zwrotnego  poświadczenia  odbioru  dokonanego  przez
adresata  bądź  osoby  umocowane  do  reprezentowania  adresata:  w  przypadku  (1)  –  w  formie
pisemnej, w przypadku (2) lub (3) – w formie pisemnej lub w taki sposób, w jaki dane oświadczenie
zostało złożone.

3. Adresy do doręczeń: jak w komparycji Umowy.
4. W przypadku  zmiany  adresu  do  doręczeń,  Strona,  której  zmiana  dotyczy,  zobowiązana  jest  w

terminie 7 (siedmiu) dni powiadomić drugą Stronę umowy o nowym adresie. Zawiadomienie staje się
skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu drugiej Stronie. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja dostarczana na poprzedni adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.

5. Pismo wysłane zgodnie z postanowieniami powyżej,  uważa się za skutecznie doręczone w dniu
wskazanym w zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki  poleconej lub kurierskiej  albo zwrotnym
potwierdzeniu odbioru – zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. W razie  niemożności  doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn
dotyczących Strony będącej  adresatem,  w szczególności  w przypadku uchylenia się od odbioru
przez Stronę pisma, bądź zmiany adresu, pismo wysłane zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność
pocztową (podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie).

§ 12
[Postanowienia końcowe]

1. Z  zastrzeżeniem  §  10  ust.  1  Umowy,  w  przypadku  jakichkolwiek  rozbieżności  lub  niejasności
pomiędzy  postanowieniami  Umowy  a  Umowy  Podstawowej,  pierwszeństwo  mają  postanowienia
Umowy.  Oznacza  to  także,  że  kwestie  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  pomiędzy
Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany Umowy lub w wykonaniu jej
postanowień.

2. Jeżeli  jakiekolwiek  postanowienie  Umowy  okaże  się  z  jakichkolwiek  przyczyn  nieważne,
bezskuteczne  lub  niewykonalne,  nie  wpływa  to  na  ważność,  skuteczność  lub  wykonalność
pozostałych  postanowień  Umowy.  W  przypadku  opisanym  w  zdaniu  poprzedzającym  Strony
zobowiązują  się  do  takiego  ułożenia  swoich  spraw  i  wspólnych  interesów,  aby  wszystkie  cele
określone w Umowie mogły zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

3. Strony uzgadniają, że wszelkie „Warunki ogólne” lub inny dokument zasadniczo podobny do takiego
dokumentu, a opublikowany lub doręczony przez Podmiot Przetwarzający Administratorowi, nie ma
zastosowania do Umowy.

4. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do Umowy stanowią integralną jej część. Dokumenty te
należy  traktować  jako  wzajemnie  uzupełniające  i  wyjaśniające  się.  W  przypadku  jakichkolwiek
rozbieżności  lub  niejasności  Strony  będą  wspólnie  dążyły  do  ich  wyjaśnienia  i  uzgodnienia.  W
przypadku  wystąpienia  niezgodności  pomiędzy  postanowieniami  Umowy  a  dołączonymi  do  niej
dokumentami, postanowienia Umowy będą miały charakter decydujący, chyba że inaczej stanowią
obowiązujące przepisy prawa.

5. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory związane z zawarciem, wykonaniem lub ustaniem
obowiązywania  Umowy  poddają  pod  rozstrzygnięcie  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy
Podstawowej. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.
7. Wszelkie  zmiany  Umowy,  w  tym  załączników  do  niej,  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.
8. Umowę  sporządzono  w  3  (trzech)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  (jednym)  dla

Przetwarzającego i 2 (dwóch) dla Administratora.

Za Administratora: Za Podmiot Przetwarzający:
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