
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 

 

 

Inforpol Net Robert Neryng, ul. Chłapowskiego 14, 02-787 Warszawa, NIP 951-134-71-81  
ul. Chłapowskiego 14, 02-787 Warszawa 
 
zwana w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  
reprezentowana przez:  
 
Roberta Nerynga 
 

oraz 
 
 
(dane podmiotu który umowę zawiera, w szczególności: firma spółki, siedziba, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest 
dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; NIP, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – art. 206 
lub 374 ksh. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą imię nazwisko adres zamieszkania osoby fizyczne, PESEL, firma pod 
jaką działalność jest prowadzona oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności ) 

 
zwana w dalszej części umowy „ADMINISTRATOR”  
reprezentowana przez:  
 
______________________________ 
 
 
została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Podmiot Przetwarzajacy oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych 
osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym umową. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały 
zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, 
zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.  
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§ 2 

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wyłącznie 
w celu świadczenia usług hostingowych. 

2. Administrator danych oświadcza, iż powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania na podstawie 
Umowy Powierzenia następujące dane osobowe: 

a. informacje dotyczące osób lub podmiotów, które zawarły umowę w kategorii określonej jako pracownicy 
Administratora, w tym imię, nazwisko, adres siedziby Administratora, telefon, telefon komórkowy, adres e-mail, 
regon. 

b. Informacje dotyczące użytkowników stron i poczty przechowywanych na serwerach Podmiotu 
przechowującego, w tym adresy IP, adresy e-mail. 

c. Informacje dotyczące osób dokonujących rejestracji w formularzach na stronie, lub dokonujące zakupy w 
sklepach internetowych. Dane te są dostępne dla Administratora jednak są przetrzymywane przez serwery 
Podmiotu przetwarzającego do czasu ich wykasowania przez Administratora lub po ustaniu umowy głównej.  

d. Informacje dotyczące osób w różnych kategoriach, zawartych w postaci korespondencji elektronicznej, 
otrzymywanej i wysyłanej z kont pocztowych umieszczonych na serwerach Podmiotu przetwarzającego.  

3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu wykonania Umowy Głównej zawartej drogą elektroniczną poprzez akceptację 
udostępnionych regulaminów, specyfikacji usługi oraz wzorców umownych. 

4. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/ 
czynności koniecznych do wykonania Umowy Głównej. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane 
w celu zawarcia i wykonania Umowy Głównej, wykonania ciążących na Podmiocie Przetwarzającym 
obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia 
roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności 
płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia 
dokumentów księgowych. 

5. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych 
lub w formie papierowej. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w 
celach związanych z realizacją umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów. 

7. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Podmiot przetwarzający wskaże miejsca, 
w których przetwarza powierzone dane. 

 

§ 3 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością 
zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów stron w zakresie 
przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy 
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora.  
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5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 
administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.  

6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 
administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu 
przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.  

9. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub 
ogólnej zgody Administratora danych. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność stron 

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i 
ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 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). 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych danych 
niezgodnie z umową.  

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, 
które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew 
tym instrukcjom. 

 

§ 5 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim 
osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnejzgody Administratora  
 innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do 
przetwarzania,  przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

5. W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia 
umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania umowy o świadczenie 
usług wiążącej strony.  

 

 

 

 

 _______________________                                                                                        ______________________                                                                               

        
    za Administratora        za Podmiot przetwarzający 
 
 
 
 
 
 
 
*należy uzupełnić odpowiednio, w zależności od tego jakie dane zostaną powierzone i jaki jest cel powierzenia 
przetwarzania danych.  


