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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

zawarta w dniu                          pomiędzy: 

 

 

Inforpol Net Robert Neryng, ul. Chłapowskiego 14, 02-787 Warszawa,  

NIP 951-134-71-81  

ul. Chłapowskiego 14, 02-787 Warszawa 
 

zwaną w dalszej części umowy Podmiotem przetwarzającym 

 

reprezentowaną przez:  

 

Roberta Nerynga 

 

Oraz 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

zwaną w dalszej części umowy Administratorem danych lub Administratorem 

 

reprezentowaną przez:  

 

……………………………………………………………… 

 

 

Mając na uwadze fakt, że Strony w dniu …………….. r. zawarły umowę o świadczeniu usług 

hostingowych związanych z obsługą poczty elektronicznej i stron internetowych, zwanej dalej 

umową główną, w związku z wykonywaniem której Administrator powierzył Podmiotowi 

przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową,  

Strony postanowiły zawrzeć umowę, której celem jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot 

przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu i na polecenie 

Administratora, 

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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 lub Rozporządzenie), dane osobowe do przetwarzania, na 

zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy głównej z dnia 

………………. r., dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach korzystania z 

poczty oraz stron internetowych Administratora na serwerach Podmiotu przetwarzającego oraz 

w celu utrzymywania poczty oraz stron internetowych Administratora na serwerach Podmiotu 

przetwarzającego. Są to następujące dane: 

1) informacje dotyczące osoby, która zawarła umowę w imieniu Administratora, w tym imię, 

nazwisko, adres siedziby Administratora, telefon, adres e-mail, NIP.  

2) informacje dotyczące użytkowników stron i poczty przechowywanych na serwerach 

Podmiotu przetwarzającego, w tym adresy IP, adresy e-mail.  

3) informacje dotyczące osób dokonujących rejestracji w formularzach na stronie o ile 

występują. Dane te są dostępne dla Administratora jednak są przetrzymywane przez serwery 

Podmiotu przetwarzającego do czasu ich wykasowania przez Administratora lub po ustaniu 

umowy głównej.  

4) informacje dotyczące osób w różnych kategoriach, zawartych w postaci korespondencji 

elektronicznej, otrzymywanej i wysyłanej z kont pocztowych umieszczonych na serwerach 

Podmiotu przetwarzającego. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji usług hostingowych związanych z obsługą poczty 

elektronicznej i stron internetowych Administratora, w sposób zgodny z treścią niniejszej 

umowy i jedynie przez czas trwania umowy głównej i niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 
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1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

by przetwarzanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia i innych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, chroniących prawa osób, których dane dotyczą oraz daje 

rękojmię należytego wykonania umowy. 

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 

przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, a jego system informatyczny zapewnia 

stopień bezpieczeństwa ochrony danych osobowych uwzględniający ryzyko naruszenia, 

w szczególności:  

1) serwerownia posiada odpowiednie pomieszczenia, infrastrukturę techniczną, środki 

bezpieczeństwa oraz nadzór techniczny; 

2) stosowana jest redundancja serwerów; 

3) ochronę danych zapewnia serwer kopii zapasowych; 

4) serwerownia posiada niezależne linie zasilające, agregat prądu, zasilanie awaryjne; 

5) serwerownia chroniona jest systemem alarmowym. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez 

wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa m.in. 

w art. 32 RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych, w tym: 

1) prowadzenie logowania ruchu teleinformatycznego od i do serwerów, generowanego 

w ramach naszych serwerów przez Klientów; 

2) rejestrowane są adresy IP komputerów oraz czas dostępu uwierzytelniani na serwerach; 

3) Administrator serwera, oraz inne osoby, nie mogą ingerować w dane Klienta bez jego 

wiedzy; 

4) stosowane są procedury zabezpieczające przez zagrożeniami fizycznymi. 

4. Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 

dokonywanych w imieniu administratora, zgodnie z art. 30 ust. 2-4 RODO.  

5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz są przeszkolone w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

6. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego Podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej 

zgody Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach 

dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

7. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot 

przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają, na mocy umowy, te same obowiązki ochrony danych jak 

w umowie między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach 

mowa w art. 28 ust. 3 RODO, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających 
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gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

odpowiadało wymogom Rozporządzenia. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże 

się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa 

na pierwotnym Podmiocie przetwarzającym. 

8. Podmiot przetwarzający 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 określonych w rozdziale III RODO. 

Podmiot przetwarzający najpóźniej w ciągu 24 godzin powiadamia Administratora za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej o skierowanych do niego żądaniach, wynikających ze 

skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, określonych w rozdziale III RODO, w zakresie 

danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 

również do:  

1) przekazania Administratorowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji 

dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych najpóźniej w ciągu dwudziestu 

czterech godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych 

osobowych;  

2) przygotowania najpóźniej w ciągu dwudziestu czterech godzin od wykrycia zdarzenia 

stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacji wymaganych 

w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 

33 ust. 2 RODO;  

3) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych osobowych. 

10. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

11. Jeżeli Podmiot przetwarzający poweźmie wątpliwości, co do zgodności z prawem wydanych 

przez Administratora poleceń lub instrukcji, Podmiot przetwarzający natychmiast informuje 

Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem).  

12. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Podmiot przetwarzający ma 

obowiązek zastosować się do standardów przewidzianych 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 Podmiot przetwarzający zmiany w opinii Administratora grożą 

uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający. 
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§ 4 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku 

z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmiot przetwarzający 

lub gdy działał wbrew postanowieniom niniejszej umowy lub umowy głównej w zakresie w jakim 

dotyczy przetwarzania danych osobowych lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 

Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Podmiot przetwarzający w szczególności odpowiada 

za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, za 

udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy oraz 

umowy głównej, za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym.  

 

§ 5 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do czasu obowiązywania umowy głównej z dnia 

…………………………. r. 

2. W przypadku rozwiązania umowy głównej lub wypowiedzenia umowy głównej przez Stronę, 

umowę również uznaje się za rozwiązaną lub wypowiedzianą.  

3. Wszelkie zmiany dotyczące umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Administrator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot 

przetwarzający: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

2) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu 

ich przetwarzania; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora; 

4) nie ma zdolności do dalszego wykonywania umowy. 

5. Z chwilą rozwiązania umowy Podmiot przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania 

powierzonych danych osobowych i jest zobowiązany do: 

1) usunięcia danych osobowych;  

2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii chyba, że istnieje inna podstawa prawna do 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych. O zakresie przetwarzania 

Podmiot przetwarzający winien jest powiadomić Administratora na piśmie podając podstawę 

i zakres przetwarzanych danych. 

6. Podmiot przetwarzający dokona usunięcia danych po upływie 180 dni od zakończenia umowy, 

chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 
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7. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, Podmiot przetwarzający złoży 

Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych. 

 

§ 6 

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, o których mowa w ust. 1, nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie 

umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub umowy. 

 

§ 6 

Dane kontaktowe 

1. Kontakt pomiędzy Stronami odbywać się będzie z wykorzystaniem następujących danych 

kontaktowych: 

Administrator: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Podmiot przetwarzający: 

 

 

………………………… 

2. Każda zmiana danych kontaktowych wymaga niezwłocznego poinformowania drugiej Strony.  

 

 

 

______________________                                                             ______________________      
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      za Administratora       za Podmiot przetwarzający 

 


