Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

zawarta w ……………w dniu………………….. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
GRUPA KKI-BCI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zakopiańska 73/110, 30-418 Kraków
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429165,
NIP: 676-24-57-362, Regon: 122612792 reprezentowaną przez:
Agnieszkę Majmurek – Prezesa Zarządu zwanego
dalej Zleceniobiorcą.
§1
1.

Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które na zasadach
i w celu określonym w niniejszej umowie powierza do przetwarzania Zleceniobiorcy w
trybie art.28 Rozporządzenia 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem).

2.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Zleceniobiorca.

3.

Zleceniodawca i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli w dniu ……….……….. umowę
w sprawie……………. (zwaną dalej umową podstawową), z tytułu której przetwarzane
będą dane osobowe, o których mowa w ust.1.

4.

Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego chroniącego prawa osób, których dane dotyczą.

5.

Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w niniejszej umowie oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi
poleceniami Zleceniodawcy, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się

postanowienia niniejszej umowy oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez
Zleceniodawcę drogą elektroniczną na adres bok@kki-bci.pl, dorota.marzec@kki-bci.pl,
monika.wojcik@kki-bci.pl, support@kki-bci.pl lub na piśmie.
6.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczonych przez Zleceniobiorcę usług, ich
ceny oraz ich parametry techniczne zawarte są w umowie podstawowej.
§2

1.

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania wyłącznie w
celu wykonania umowy podstawowej wszystkie dane osobowe, jakie znajdują się w
systemie informatycznym Zleceniodawcy, a to w szczególności:
1. nazwisko i imię
2. adres zamieszkania/korespondencji/miejsca pracy
3. nr ewidencyjny PESEL
4. numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego
5. email
6. wykonywany zawód i stanowisko
7. wykształcenie
8. miejsce urodzenia
9. okres zatrudnienia

2.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy podstawowej, przy czym
charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z tej umowy i
ogranicza się do zadań i czynności z niej wynikających.

3.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane niezależnie od formy ich zapisu.

4.

Zleceniobiorca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych
do wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w ust.5 oraz do
dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

5.

Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do
ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie środków organizacyjnych i technicznych
zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego
z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art.32 Rozporządzenia.

6.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe na
podstawie niniejszej umowy.

7.

Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w
art.28 ust.3 pkt b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnił
do ich przetwarzania w celu wykonania niniejszej umowy tak w trakcie trwania
zatrudnienia jak i po jego zakończeniu.

8.

Po zakończeniu świadczenia usług na podstawie umowy podstawowej Zleceniobiorca
usuwa wszelkie powierzone dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, w tym
również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Zleceniobiorcy, chyba,
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych
osobowych. Powierzenie przetwarzania danych w zakresie objętym umową trwa do
upływu wyżej wskazanego terminu.
§3

1. Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie
zgłasza je Zleceniodawcy nie później w ciągu 24 godzin od ich stwierdzenia.
2. Zleceniobiorca, w miarę możliwości pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art.32-36 Rozporządzenia.
§4
1. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy podstawowej po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.
2. Podwykonawca powinien spełniać takie same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
niniejszą umową na Zleceniobiorcę.
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za nie wywiązanie się ze
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§5
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie na pisemne
polecenie Zleceniodawcy, chyba że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku
Zleceniobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych informuje Zleceniodawcę o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny.

§6
1. Zleceniodawca zgodnie z art.28 ust.3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli czy środki
zastosowane przez Zleceniobiorcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych
danych osobowych są zgodne z postanowieniami umowy.
2. Zleceniodawca ma prawo kontroli, o której mowa w ust.1 w godzinach pracy
Zleceniobiorcy z co najmniej siedmiodniowym uprzedzeniem.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień w
terminie wskazanym przez Zleceniodawcę lecz nie dłuższym niż siedem dni.
4. Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art.28 Rozporządzenia.
§7
1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, w tym za udostępnienie powierzonych
danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o
wszelkich postępowaniach dotyczących przetwarzania powierzonych na podstawie
niniejszej umowy danych osobowych skierowanych do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich
planowanych postępowaniach w tym zakresie, o których posiada wiedzę.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy podstawowej.
2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w sytuacji gdy
Zleceniobiorca
1) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
2) nie usunął stwierdzonych podczas kontroli uchybień mimo zobowiązania do ich
usunięcia,
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Zleceniodawcy.
§9
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

2. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy za nieważne
przyjmuje się, że umowa obowiązuje jako całość, zaś w miejsce postanowienia uznanego
za nieważne wchodzi postanowienie ważne, o treści jak najbardziej zbliżonej do
postanowienia uznanego za nieważne.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla Zleceniobiorcy.
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