Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ………………………..…………………..………..….… w ………..………………………..…...………………… pomiędzy:
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..….,
…………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………………………….….
reprezentowanym/ą przez:
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
zwanym/ą dalej „administratorem” lub „administratorem danych”,

a firmą
INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch
ul. Zagórska 84A, 42-680 Tarnowskie Góry
REGON: 273243840, NIP: 645-113-48-52
reprezentowaną przez Adama Korzuch – właściciela firmy.
zwaną dalej „podmiotem przetwarzającym”.
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator powierza podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe w trybie art. 28 ust.3
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
rozporządzeniem.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia i stosowania
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z umową,
rozporządzeniem i innymi prawami Unii oraz państw członkowskich właściwych administratorowi
i podmiotowi przetwarzającemu.
§2
Przedmiot i czas trwania przetwarzania
1. Przedmiotem powierzenia jest administrowanie danymi osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w zakresie obsługi informatycznej systemu ABIEXPERT+, w szczególności:
wgląd do danych, tworzenie na polecenie Administratora kont użytkownikom i nadawanie im uprawnień do
poszczególnych części systemu oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
2. Czas trwania przetwarzania czynności określonych w ust.1 ustala się na okres korzystania z systemu
ABIEXPERT+ przez Administratora.
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§3
Charakter i cel przetwarzania
1. Charakter przetwarzania wynika z zakresu powierzonej czynności przetwarzania i dotyczy w szczególności
użytych środków technicznych i organizacyjnych ochrony.
2. Celem powierzenia przetwarzania jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemu ABIEXPERT+.

§4
Rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą
1. Administrator powierza podmiotowi przetwarzającemu następujące rodzaje (kategorie) danych osobowych:
imię, nazwisko, stanowisko, pesel, identyfikator dostępu do systemu informatycznego, nazwa zakładu pracy,
czas upoważnienia, zakres upoważnienia.
2. Wskazane rodzaje (kategorie) danych osobowych dotyczą osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych przez Administratora.
§5
Obowiązki i prawa administratora
1. Administrator ma obowiązek odpowiadać na żądania osób, których dane dotyczą w związku z realizowaniem
ich praw z rozdziału III rozporządzenia i ma prawo prosić o pomoc podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 28
ust. 3 lit. e) rozporządzenia.
2. Administrator ma obowiązek wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia i ma prawo
prosić o pomoc podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f) rozporządzenia.
3. Administrator ma prawo przeprowadzić audyt lub inspekcję podmiotu przetwarzającego osobiście lub
poprzez upoważnioną do tego osobę po uprzednim ustaleniu czasu i zakresu audytu z podmiotem
przetwarzającym.
§6
Obowiązki i prawa podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający ma obowiązek realizować zapisy art. 28 ust. 3 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający ma prawo podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych w trybie § 7 umowy.
§7
Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator upoważnia podmiot przetwarzający do dalszego powierzenia danych wskazanych w § 4 ust. 1
home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 8522103252,
REGON: 811158242 w zakresie hostingu danych gromadzonych w systemie ABIEXPERT+.
2. Upoważnienie do dalszego powierzenia danych innemu podmiotowi, aniżeli określony w ust.1, wymaga
pisemnej zgody Administratora.
3. Podmiot przetwarzający zapewnia, że podwykonawcy stosują co najmniej równorzędne środki techniczne
i organizacyjne ochrony jak podmiot przetwarzający.
4. Podmiot przetwarzający informuje administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy przez
podwykonawcę w terminie do 30 dni.
5. Podpowierzenie można oprzeć o standardowe klauzule umowne zdefiniowane przez Komisję lub organ
nadzorczy bez szkody dla zapisu niniejszej umowy.
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§8
Rozwiązanie umowy
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy podmiot
przetwarzający:
a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub inspekcji nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub rozporządzeniem;
c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody administratora danych.

§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
i rozporządzenia.
2. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy według właściwości ogólnej, a na
tle stosowania rozporządzenia – właściwy organ nadzorczy.
3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………
Podmiot przetwarzający

………………………………………………
Administrator danych
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