
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu .................................................. w ........................... pomiędzy:  

 

panią/panem …………………………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą ………………………………………………………………….. z siedzibą w 

…………………………………….., ul. ……………………………………………., ………..-……………. Poznań, PESEL 

……………………, NIP ………………………….., adres zamieszkania 

…………………………………………………………………., zwaną/zwanym dalej „Administratorem” 

a 

  

........................................ z siedzibą w …………………………………….., ul. 

……………………………………………., ………..-……………. Poznań, KRS ……………………, NIP 

………………………….., REGON ............................., zwaną/zwanym dalej „Procesorem” lub 

"Podmiotem przetwarzającym" 

Zważywszy, że: 

1)  Administrator prowadzi działalność w zakresie …………………………….; 

2) celem wykonania umowy z klientami lub potencjalnymi klientami będzie przetwarzał ich dane 

osobowe; 

3) Administrator celem wykonania umowy z klientami lub potencjalnymi klientami będzie 

korzystać z usług Podmiotu przetwarzającego w zakresie .............................1, 

4) przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający ma być dokonywane w imieniu 

Administratora, 

5) przetwarzanie danych ma być zgodne z przepisami prawa, w tym 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) 

(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: "Rozporządzenie"), 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

1. Administrator danych powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych klientów 

Administratora w imieniu Administratora, w szczególności w związku z umową pomiędzy 

Administratorem a Procesorem z  dnia ................, dotyczącej ........................................2 

2. Procesor przetwarza dane osobowe na udokumentowane polecenie Administratora – co 

dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

3. Procesor jest uprawniony i zobowiązuje się przetwarzać zwykłe3 dane osobowe klientów lub 

potencjalnych klientów  Administratora, tj.4:  

                                                           
1 np. hostingu, dostawy towarów, wysyłki newsletterów, usług księgowych, obsługi płatności, itp.  
2 należy uzupełnić o dane umowy dotyczącej współpracy stron w faktycznym zakresie; 
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a. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa), 

b. adres zamieszkania, 

c. numer telefonu, 

d. adres dostawy, 

e. NIP, 

f. data urodzenia, 

g. nazwa i siedziba firmy, 

h. numer IP. 

4. Na powyższych danych mogą być wykonywane następujące operacje:  

........................................ 5 

5. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawne (w szczególności 

wymogi Rozporządzenia) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator ma 

prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający spełniają postanowienia 

umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 14 dni. 

6. Procesor może upoważniać do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora 

tylko osoby, którym nadał upoważnienia. Na żądanie Administratora Procesor niezwłocznie 

udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych. 

7. Procesor zobowiązany jest do zachowania poufności. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie 

informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych. Procesor zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania ww. tajemnicy. 

8. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 

uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej 

pisemnej zgody Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o wszelkich zamierzonych 

zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym 

samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Jeżeli Podmiot 

przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, to ten inny podmiot 

przetwarzający ma te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w 

szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom 

Rozporządzenia. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na 

nim obowiązków, pełna odpowiedzialność wobec Administratora spoczywa na Podmiocie 

przetwarzającym. 

9. Procesor ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania na zasadach 

wynikających z przepisów prawa. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub 

                                                                                                                                                                                     
3 zakładam, że nie będzie przetwarzania danych szczególnych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 
seksualnej tej osoby. Jeśli takie dane są przetwarzane należy zmienić zapis umowy. 
4 niepotrzebne skreślić lub zmienić, lub uzupełnić - zgodnie ze stanem faktycznym w Państwa firmie. 
5 należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym np. 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. 
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zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za działania lub 

zaniechania własne.  

10. Procesor odpowiada za wszelkie szkody jakie powstały wobec Administratora lub osób trzecich 

w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. 

11. Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. 

12. Procesor uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Rozporządzeniu (szczególnie art. 

32-36). 

13. Podmiot przetwarzający w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych ma 

obowiązek zawiadomić Administratora o tym naruszeniu bez zbędnej zwłoki, ale w terminie 

umożliwiającym podjęcie ewentualnych działań przez Administratora, z tym zastrzeżeniem, że 

termin wynikający z Rozporządzenia to 72 godziny na zgłoszenie nieruszenia u organu nadzoru.  

14. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zobowiązany jest 

usunąć w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

15. Procesor zobowiązany jest udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych Umową. 

16. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej Umowy zawarte jest w wynagrodzeniu 

określonym w umowie, o której mowa w pkt. 1 powyżej.  

17. Umowa zostaje zawarta na czas współpracy stron w oparciu o umowę, o której mowa w pkt. 1 

powyżej. 

18. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

19. Poniżej Strony wskazują podstawowe dane kontaktowe: 

a. Administrator: adres poczty elektronicznej: …………………………………………………., adres do 

doręczeń ……………………………………………………………., tel. 

……………………………………………………………; 

b. Procesor: adres poczty elektronicznej: …………………………………………………., adres do 

doręczeń ……………………………………………………………., tel. 

…………………………………………………………… 

Jednocześnie Strony zgodnie ustalają, iż bezzwłocznie poinformują druga stronę o ewentualnej 

zmianie powyższych danych a także danych dotyczących danej Strony, w szczególności adresu 

siedziby. Strona, która nie wywiąże się z obowiązku poinformowania drugiej strony, będzie 

ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewywiązania się z powyższego 

obowiązku. 

20. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze współpracą Stron jest 

sąd powszechny właściwy dla powoda.  

21. W kwestiach nie uregulowanych w umowie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i Rozporządzenia. 

22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
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________________________________ _________________________________ 

Administrator  Procesor 

 


