Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

zawarta w Krakowie pomiędzy: …….

zwanymi dalej Zleceniodawcą,

a
Grupa KKI-BCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie
31-548, Al. Pokoju 3/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000429165 w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanymi przez:

1. Agnieszkę Majmurek – członka zarządu
2. Dorotę Marzec – członka zarządu

NIP: 676-245-73-62
Regon: 122612792
Zwanego dalej Zleceniobiorcą

§1
1.

Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych pod nazwą:
……………………………

2.

Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem Serwisu WWW.......................... .
Na serwerze znajdują się Serwis WWW korzystający z bazy danych administrowanej
przez Zleceniodawcę do celów związanych z prowadzeniem ……………………. .

3.

Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe
przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Abonenta w zakresie
przewidzianym Umową.

4.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczonych przez Zleceniobiorcę usług,
ich ceny oraz ich parametry techniczne zawarte są w zamówieniu numer ………………

§2
1. Zleceniodawca powierza w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U.2014 1182.), zwanej dalej „Ustawą", przetwarzanie,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, stanowiących
zbiór danych (proszę opisać jakich):
1. nazwisko i imię
2. adres zamieszkania/korespondencji
3. numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
4. email
5. NIP
6. ………………..
2.

Zleceniodawca jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy. Poprzez
przetwarzanie danych osobowych rozumie się zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, udostępnianie, usuwanie danych osobowych wyłącznie poprzez
wykorzystanie ich do celów wynikających z zamówienia w § 1 pkt 4

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego działania
Serwisu WWW/aplikacji.

4.

Zleceniobiorca nie może udostępniać przetwarzanych danych osobowych osobom
trzecim.

5.

Stosownie do wymogów Ustawy Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy.
§3

1. Operator jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków
zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia
1 997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą,
przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać rządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.
3. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mają prawo:
a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, i przeprowadzenia
niezbędnych czynności kontrolnych,

b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,
c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych,
d) uczestniczenia w procesie migracji danych,
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się
Zleceniobiorcy.
5. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w chwili zaprzestania świadczenia przez
Zleceniobiorcę usługi przetwarzania danych osobowych zgodnie z warunkami
określonymi w §1 ust. 4 Umowy.
6. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Zleceniobiorca niezwłocznie, ale nie później niż
w terminie do 1 4 dni roboczych, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których
przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników
elektronicznych pozostających w dyspozycji Zleceniobiorcy. Powierzenie przetwarzania
danych w zakresie objętym umową trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.
§4
Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zleceniodawcy, jego klientów
lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
§5
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie
danych osobowych.
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