
Umowa powierzająca przetwarzanie danych osobowych 

Stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy 

zawarta pomiędzy Stronami Umowy o świadczenie usług paczkomatowych (dalej jako „Umowa”), czyli: 

Nadawcą, zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

Operatorem, zwanym dalej „Procesorem” 

 

ROZDZIAŁ I 

§ 1 

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą umowę, skazując, że w okresie od dnia zawarcia 

Umowy do końca dnia 24 maja 2018 r. lub do dnia rozwiązania Umowy, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi 

przed 24 maja 2018 r., będą stosować w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych wyłącznie 

postanowienia Rozdziału II niniejszej umowy, zaś w okresie id 25 maja 2018 r., aż do rozwiązania Umowy, 

jeśli rozwiązanie nastąpi po 25 maja 2018 r., będą stosowane w zakresie powierzania danych osobowych 

wyłącznie umowy Rozdziału III niniejszej umowy. 

2. Dla użytych w niniejszej Umowie określeń stosuje się definicje określone w Umowie, w tym w Regulaminie, o 

którym mowa w Umowie, przy czym w przypadku powstania sprzeczności w niniejszej umowie, Strony w 

pierwszej kolejności będą ustalały znaczenie danych określeń w oparciu i definicje określone w niniejszej 

umowie. 

 

ROZDZIAŁ II 

§ 1 

1. Procesor oświadcza, iż pozostaje administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych 

klientów zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „Ustawą”. 

 

§ 2 

1. Powierzający, działając na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy powierza Procesorowi przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w zbiorze, o którym mowa w § 1. 

2. Celem powierzenia przetwarzanych danych, jest wykonanie przez Procesora, na rzecz Powierzającego, 

usługi opisanej w Umowie. 

3. Zakres powierzonych danych:  

a. imię, nazwisko 

b. adres wskazany do doręczenia 

c. adres email 

d. numer telefonu 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

§ 3 

 

1. Powierzający powierza na podstawie niniejszej umowy dane osobowe jedynie w celu niezbędnym do 

realizowania zadań wprost wynikających z Umowy. 

2. Procesor może archiwizować, przez okres 36 miesięcy, informacje przekazane przez  Powierzającego, w tym w 

szczególności informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, w związku z wykonaną usługą. 

3. Procesor zobowiązuje się do nie udostępniania danych powierzonych mu na mocy niniejszej umowy osobom 

nieupoważnionym do wykonania czynności związanych z usługą na rzecz Powierzającego. 

4. Powierzający nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych powierzonych przez Powierzającego. 

5. Procesor zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki zabezpieczające, w szczególności zobowiązuje się do: 

1) Zastosowania środków technicznych u organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych 

osobowych, w tym zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem 

2) Dopuszczenia do obsługi służącego do przetwarzania powierzonych danych osobowych systemu 

informatycznego oraz wchodzących w jego skład urządzeń wyłącznie osób posiadających wydane przez 

niego upoważnienie 

3) Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych 

4) Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, 

dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zachowały je w 

tajemnicy, również po zakończeniu realizacji usługi 

5) Prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w 

szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem 

Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych. 

ROZDZIAŁ III 

§ 1 

Strony zgodnie ustalają, że użyte w niniejszym Rozdziale określenia pisane wielką literą, niezależnie od liczby, będą 

miały następujące znaczenie: 

1) 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) Administrator  - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie 

lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych 

3) Dane osobowe – dane w rozumieniu art.4 pkt 1) RODO, wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Rozdziału 

4) Naruszenie – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące go przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 

Danych Osobowych przesłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych 

5) Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie stosownie do 

postanowień art.51 RODO 

6) Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych 

Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, 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 

7) Podmiot przetwarzający -  osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który 

przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora 



8) Państwo trzecie -  oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

§ 2 

 

1. Powierzający, działając na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Procesowi przetwarzanie danych 

osobowych, na które składa się: 

a. Imię i nazwisko Odbiorcy 

b. Adres doręczenia Odbiorcy 

c. Numer telefonu Odbiorcy  

d. Adres e-mail Odbiorcy 

na potrzeby  świadczenia przez Procesora  na rzecz Powierzającego usług objętych Umową. 

2. Procesor, jako Podmiot przetwarzający, przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je 

przetwarzać w imieniu Powierzającego na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale. 

3. Zakres powierzonych danych określa niniejszy Rozdział. 

4. Procesor jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub 

niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji usług objętych 

Umową, które mogą obejmować m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, aktualizację, 

przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, udostępnianie, 

usuwanie lub niszczenie. 

5. Celem powierzania przetwarzania Danych Osobowych jest świadczenie usług objętych Umową. Procesor jest 

uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem usług 

świadczonych na podstawie Umowy. 

6. Procesor oświadcza, że spełnił wszelkie uwarunkowania prawne, w szczególności wynikające z RODO, w 

zakresie powierzanych Danych Osobowych, w szczególności pozyskał je zgodnie z przepisami prawa. 

7. Procesor będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Powierzającego przez okres obowiązywania Umowy. 

  



§ 3 

W celu realizacji niniejszej umowy, Procesor może skorzystać z usług innego Podmiotu przetwarzającego. 

 

§ 4 

1. Procesor  jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych. 

2. Procesor podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Danych Osobowych. 

3. Procesor  zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków zabezpieczenia zarówno w okresie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu. 

4. Procesor w miarę możliwości będzie pomagał Powierzającemu  - poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne – wywiązać się obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe objęte 

niniejszą umową dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, w szczególności określonych w rozdziale III 

RODO. 

5. Procesor, po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki 

zgłosić je Powierzającemu wskazując w zgłoszeniu: 

1. Charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i 

przybliżoną liczbę osób, których danych dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych 

Osobowych, który dotyczy naruszenie 

2. Opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych 

3. Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszenia 

ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych 

negatywnych skutków naruszenia 

 

 

§ 5 

 

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił 

obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmioty przetwarzające, lub gdy działał niezgodnie z 

niniejszą umową. 

2. Podmiot przetwarzający jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 powyżej, jeśli udowodni, że 

w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Procesora postanowień niniejszego 

Rozdziału, Powierzający będzie dochodził do odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. W przypadku rozwiązania Umowy, Procesor zależnie od decyzji Powierzającego, usuwa lub zwraca wszelkie 

nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszystkie kopie dokumentów 

i z zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi – z 

wyłączeniem Danych Osobowych, których obowiązek dalszego przetwarzania przez Procesora wynika z 

przepisów prawa. 

2. Procesor jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, jak również poinformować o tym Powierzającego na 

piśmie w terminie 3 dni od jego wykonania. 

 



Powierzający (Nadawca):        Procesor (Operator): 

Przy rejestracji akceptujesz powyższy regulamin.    Firma Handlowo-Usługowa Sandra Sadowska, 

   ul. Rybacka 46, 75-228 Koszalin, NIP: 669-255-54-89 


