Licencjodawcę licencji na korzystanie z
Oprogramowania;

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
zawarta dnia …………. r.

3)

Strony umowy:
Administrator:
…………………………………………..…(firma) z siedzibą w
…………………
(miejscowość),
adres:
ul.
………………………., ………. (miejscowość), ….-……… (kod
pocztowy), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ……………………. (miejscowość) …..(nr
wydziału) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS …………………………….., NIP
….……..……………, REGON ………………….., z kapitałem
zakładowym w wysokości: ………………,

RODO - rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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. OŚWIADCZENIA STRON
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa
Powierzenia została zawarta w celu wykonania
obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w
związku z zawarciem Umowy Głównej.

reprezentowany przez: …………………………………….,
oraz

3.1.

Przetwarzający:
IDEA commerce S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000875683, NIP 7010682602, REGON
36702741100000, z kapitałem zakładowym w
wysokości: 1 269 000,00 zł, adres poczty
elektronicznej: biuro@idea-commerce.com, tel. +48
22 243 43 11,
reprezentowany przez: Kazimierza Jasińskiego –
Prezesa Zarządu

1. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i
Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej
wymienionych pojęć:
1)

Umowa Powierzenia – niniejsza umowa

2)

Umowa Główna – Umowa zawarta przez
Strony, której przedmiot obejmuje
udzielenie
Licencjobiorcy
przez

3.2.

4.

3. PRZEDMIOT UMOWY
W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator
powierza
Przetwarzającemu
do
przetwarzania dane osobowe wskazane w
pkt 4.1.-4.2. poniżej, a Przetwarzający
zobowiązuje się do ich przetwarzania
zgodnego z prawem, niniejszą Umową
Powierzenia oraz Umową Główną.
Przetwarzający może przetwarzać dane
osobowe wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w Umowie Powierzenia,
Umowie Głównej, oraz zgodnie z innymi
udokumentowanymi
poleceniami
Administratora.

CEL, ZAKRES I CHARAKTER PRZETWARZANIA

4.1.
Przetwarzający
zobowiązuje
się
do
przetwarzania danych osobowych następujących
kategorii, których dane dotyczą:
a) dane
Administratora,
dane
pracowników,
zleceniobiorców,
innych
współpracowników
Administratora
oraz
osób
wchodzących w skład organów
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

Administratora1, dane kontrahentów
Administratora.
Zakres powierzonych Przetwarzającemu do
przetwarzania
danych
osobowych
obejmuje:
a) imię, nazwisko, firmę
przedsiębiorstwa, adres prowadzonej
działalności gospodarczej, adres
zamieszkania, PESEL,
email, telefon, nr konta bankowego,
data urodzenia, NIP, REGON.
Celem przetwarzania danych osobowych
wskazanych w pkt 4.1.-4.2. powyżej jest
wykonanie
Umowy
Głównej,
w
szczególności świadczenie na rzecz
Administratora usług programistycznych, w
tym udostępnianie oprogramowania w
modelu SaaS.
Przetwarzający będzie w szczególności
wykonywał
następujące
operacje
dotyczące
powierzonych
danych
osobowych:
wszelkie
związane
z
wykonaniem umowy głównej, w tym
utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
adaptowanie
lub
modyfikowanie,
pobieranie,
przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie danych osobowych. Dane
osobowe będą przez Przetwarzającego
przetwarzane w formie elektronicznej w
systemach informatycznych oraz w formie
papierowej.
Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał
dane osobowe od Administratora.
ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA
Przed rozpoczęciem przetwarzania danych
osobowych Przetwarzający musi podjąć
środki zabezpieczające dane osobowe, o
których mowa w art. 32 RODO, a w
szczególności:

a)

5.2.

5.3.

6.

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,
obowiązany jest zastosować środki
techniczne
i organizacyjne
zapewniające
ochronę
przetwarzanych danych osobowych,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający
temu
ryzyku.
Przetwarzający
powinien
odpowiednio
udokumentować
zastosowanie tych środków, a także
uaktualniać te środki w porozumieniu
z administratorem,
b) zapewnić, by każda osoba fizyczna
działająca
z upoważnienia
Przetwarzającego, która ma dostęp do
danych osobowych, przetwarzała je
wyłącznie
na
polecenie
administratora w celach i zakresie
przewidzianym
w
Umowie
Powierzenia,
c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii
czynności
przetwarzania
dokonywanych
w imieniu
Administratora, o którym mowa w art.
30 ust. 2 RODO i udostępniać go
Administratorowi na jego żądanie,
chyba
że
Przetwarzający
jest
zwolniony z tego obowiązku na
podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
Przetwarzający zapewnia, aby osoby
mające dostęp do przetwarzanych danych
osobowych zachowały je oraz sposoby
zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym
obowiązek zachowania tajemnicy istnieje
również po zakończeniu realizacji Umowy
Powierzenia.
Data Center Zleceniobiorcy zlokalizowana
jest na terenie EOG. Spełnia wszelkie
wymagane prawem zabezpieczenia, które
mają na celu zabezpieczenie przetwarzanie
danych osobowych.
DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

Dot. wyłącznie, gdy Administrator jest jednostką organizacyjną
posiadającą organy
1

2

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Przetwarzający zobowiązuje się pomagać
Administratorowi w wywiązywaniu się z
obowiązków określonych w art. 32-36
RODO.
W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony
danych
osobowych,
Przetwarzający
zobowiązuje się do:
a)
przekazania
Administratorowi
informacji dotyczących naruszenia
ochrony danych osobowych w ciągu
24 godzin od jego wykrycia, w tym
informacji, o których mowa w art. 33
ust. 3 RODO,
b)
przekazania Administratorowi – na
jego żądanie – wszystkich informacji
niezbędnych do zawiadomienia
osoby, której dane dotyczą, zgodnie z
art. 34 ust. 1 i 3 RODO, w ciągu 48
godzin od wykrycia zdarzenia
stanowiącego naruszenie ochrony
danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się pomagać
Administratorowi poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, w
wywiązywaniu
się
z
obowiązku
odpowiadania na żądania osób, których
dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich
praw określonych w art. 15-22 RODO. W
szczególności Przetwarzający zobowiązuje
się – na żądanie Administratora – do
przygotowania
i
przekazania
Administratorowi informacji potrzebnych
do spełnienia żądania osoby, której dane
dotyczą, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
żądania Administratora.
Przetwarzający zobowiązuje się stosować
się do ewentualnych wskazówek lub
zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub
unijny organ doradczy zajmujący się
ochroną danych osobowych, dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w
szczególności w zakresie stosowania RODO.
Przetwarzający zobowiązuje się do
niezwłocznego
poinformowania
Administratora
o
jakimkolwiek
postępowaniu,
w
szczególności
administracyjnym
lub
sądowym,
dotyczącym przetwarzania powierzonych
danych
osobowych
przez
Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej
lub
orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania powierzonych

danych osobowych, skierowanej do
Przetwarzającego, a także o wszelkich
kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania
powierzonych
danych
osobowych przez Przetwarzającego, w
szczególności prowadzonych przez organ
nadzorczy.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA
Administrator
dopuszcza
możliwość
podpowierzenia
przetwarzania
powierzonych
danych
osobowych
podwykonawcom Przetwarzającego (tzw.
subprocesorom). Jeżeli Przetwarzający
zamierza podpowierzyć przetwarzanie
danych
osobowych
swoim
podwykonawcom lub podmiotom trzecim,
musi
uprzednio
poinformować
Administratora o zamiarze podpowierzenia.
O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu
wobec podpowierzenia w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia, Przetwarzający
uprawniony
będzie
do
dokonania
podpowierzenia.
W
przypadku
podpowierzenia
przetwarzania
danych
osobowych,
podpowierzenie przetwarzania będzie mieć
za podstawę umowę, na podstawie której
podwykonawca (subprocesor) zobowiąże
się do wykonywania tych samych
obowiązków, które na mocy niniejszej
Umowy Powierzenia nałożone są na
Przetwarzającego. Umowa będzie zawarta
w tej same formie co niniejsza Umowa
Powierzenia.
Administratorowi będą przysługiwały
uprawnienia
wynikające
z
umowy
podpowierzenia bezpośrednio wobec
podwykonawcy (subprocesora).
8.

8.1.

8.2.

AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO
Administrator
jest
uprawniony
do
weryfikacji
przestrzegania
zasad
przetwarzania
danych
osobowych
wynikających RODO oraz niniejszej Umowy
Powierzenia
przez
Przetwarzającego,
poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich
informacji dotyczących powierzonych
danych osobowych.
Administrator
ma
także
prawo
przeprowadzania audytów lub inspekcji
3

8.3.

Przetwarzającego w zakresie zgodności
operacji przetwarzania z prawem i z Umową
Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym,
mogą być przeprowadzane przez podmioty
trzecie upoważnione przez Administratora.
Przetwarzający
zobowiązuje
się
niezwłocznie informować Administratora,
jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane
jemu polecenie stanowi naruszenie RODO
lub innych przepisów o ochronie danych.

10.2.

10.3.
9.
9.1.

9.2.

ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA
PRZETWARZANIA
Okres przetwarzania danych osobowych:
do zakończenia czasu obowiązywania
Umowy Głównej.
Po zakończeniu świadczenia usług
związanych z przetwarzaniem danych
osobowych Przetwarzający ma prawo
natychmiast usunąć wszelkie dane
osobowe powierzone Przetwarzającemu
przez Administratora oraz usunąć wszelkie
ich istniejące kopie. W związku z tym,
Administrator
powinien
dokonać
samodzielnej
archiwizacji
danych
osobowych ze stosownym wyprzedzeniem.
W związku z powyższym Przetwarzający
nie ponosi
odpowiedzialności
za konsekwencję braku archiwizacji przez
Administratora.

10.4.

10.5.

10.6.

przetwarzaniem przez Przetwarzającego
powierzonych danych osobowych, w tym za
szkody wyrządzone osobom, których dane
dotyczą, przy czym w zakresie w jakim nie
będzie to sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi
przepisami
prawa,
odpowiedzialność
Przetwarzającego
ogranicza się do kwoty 10 000 zł.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy
wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem ich nieważności.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej
umowy
zostaną
poddane
pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu
w Bydgoszczy.
Przeniesienie praw Przetwarzającego
wynikających z niniejszej umowy wymaga
zgody Administratora wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
Naruszenie postanowień niniejszej umowy
uprawnia Administratora do rozwiązania
Umowy Głównej z winy Przetwarzającego
po uprzednim wezwaniu go na piśmie
listem
poleconym
za
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru do zaprzestania
naruszeń i wyznaczeniu w tym celu
dodatkowego 3-miesięcznego terminu.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy
wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.

Na zasadach przewidzianych przez
bezwzględnie
obowiązujące
przepisy
prawa, Przetwarzający odpowiada za
wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym

Administrator
Przetwarzający
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