Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową Powierzenia”)
zawarta dnia ……………….. pomiędzy:

(nazwa lub imię i nazwisko, dokładny adres, tj. ulica, kod, miasto, nr NIP lub PESEL)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez (imię i nazwisko osoby reprezentującej) ………………………………………………………………….. –
zwaną/zwanym dalej „Administratorem”
a
BetterApp Daniel Częstki z siedzibą w Redzie, ul. C.K. Norwida 47, 84-240 NIP: 5881118022, reprezentowaną
przez Daniel Częstki
- zwanym dalej „Procesorem”

§ 1.
Postanowienia ogólne – powierzenie przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator oświadcza iż Procesor świadczy na rzecz Administratora usługę na podstawie osobnej
umowy zwanej dalej „Umową Główną”.
2. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu Danych zgodnie z Umową, oraz innymi
przepisami obowiązującego prawa w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza niem 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”.
3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie wymienionych dalej Danych Osobowych, polegające
na przechowywaniu ich na serwerach Procesora zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO w celu i na zasadach
określonych niniejszą Umową oraz na podstawie świadczonej usługi przez Procesora na rzecz Administratora.
§2.
Cel, charakter oraz czas przetwarzania danych osobowych.
1.

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.

2.

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

3.

Przetwarzanie Danych będzie wykonywane zgodnie z art. 23 ust. 3 RODO tj w okresie obowiązywania
Umowy Głównej zawartej między stronami.
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§3.
Dane osobowe.
1. W oparciu o art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych :
a) art. 9 RODO - Dane nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych:
(1)

imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa/firma;

(2)

numer NIP;

(3)

adres e – mail;

(4)

adres zamieszkania;

(5)

numery telefonów;

(6)

adres prowadzenia działalności gospodarczej;

(7)

numer ewidencyjny PESEL;

(8)

adres IP;

(9)

numer rachunku bankowego;

(10)

inne: …………….

b) art. 9 RODO - Dane stanowiące szczególną kategorię danych osobowych
(1)

……………….

(2)

………………….

(3)

………………….

(4)

…………………..

c) Dane zebrane przez Administratora, wymienione w punkcie (a) lub (b), za wyraźną i jednoznaczną zgodą
osoby, której one dotyczą.
2. Przetwarzanie Danych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
(1)

…………………………………

(2)

…………………………………

(3)

…………………………………

(4)

…………………………………
§4
Podpowierzenie

1. Procesor może powierzyć powierzone mu dane osobowe do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu (zwanego dalej „Podprocesorem”) jedynie w celu wykonania Umowy
Głównej.
2. Procesor jest zobowiązany poinformować Administratora o powierzaniu przetwarzania danych osobowych Podprocesorom oraz o wszelkich zmianach dotyczących Podprocesora w tym o rezygnacji z
jego usług.
3. Powiadomienia, o których mowa w poprzednim punkcie, mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora lub ogólnego komunikatu na stronie internetowej
Procesora.
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4. Administrator ma prawo zgłosić sprzeciw co do podpowierzenia danych osobowych jednak może to
skutkować niemożnością wykonania Umowy Głównej, a w konsekwencji prowadzić do jej rozwiązania przez Procesor z przyczyn leżących po stronie Administratora.
5.

Procesor podpowierzając dane Podprocesorom zobowiązuje się do zawarcia z nimi stosownych umów
powierzenia, gwarantujących poufność oraz tajność Danych Osobowych.

6.

Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za działania lub zaniechania Podprocesorów.
§5
Obowiązki i odpowiedzialność Procesora

1. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
3. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Procesor
zobowiązuje
się
zapewnić
zachowanie
w
tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego ustaniu.
5. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z Administratorem usuwa wszelkie dane
osobowe oraz ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
6. W
miarę
możliwości
Procesor
pomaga
Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
7. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 72h.
§6
Obowiązki i odpowiedzialność Administratora
1. Administrator danych gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem,
oraz że Podmiot przetwarzający nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do
spełnienia tych celów.
2. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Procesorowi, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób. Na żądanie
Procesora, Administrator danych zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania
podstawy przetwarzania danych osobowych.
3. Wszelkie instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia będą przekazywane Procesorowi. W przypadku, gdy Administrator danych udzieli instrukcji
bezpośrednio Podwykonawcy, Administrator danych niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Podmiot
przetwarzający. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie wykonane
przez Podwykonawcę zgodnie z takimi instrukcjami, jeżeli instrukcje te nie są zgodne z zasadami
przetwarzania danych osobowych przyjętymi w niniejszej Umowie Powierzenia. Przekazanie instrukcji następuje w formie wiadomości e-mail, chyba że przepis prawa wymaga zachowania formy
szczególnej.
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4. Administrator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych własnych systemów oraz stosowanych procedur do ich dostępu zgodnie z wytycznymi RODO.

§7
Zasady zachowania poufności
1. Procesor 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. Procesor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym
celu niż wykonanie Umowy Powierzenia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
§8
Postanowienia Końcowe
1.

W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowami Głównymi,
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania Danych osobowych pomiędzy Administratorem a Procesorem należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
3. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO, a w razie sporów związanych z Umową Powierzenia sprawę rozstrzygnie Sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.
4.

Wszelkie wcześniej zawarte umowy w zakresie przetwarzania i ochrony Danych Osobowych tracą ważność na rzecz Umowy Powierzenia z dniem jej podpisania.

5.

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Procesora.

…………………………………………………
Procesor (BetterApp)

…………...………………….......
Administrator
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