
 

 

                  

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zwana dalej „Umową” 

zawarta dnia ……………….  w ……………… pomiędzy: 

 

1.  

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

oraz 

 

2. 

zwanym w dalszej części umowy  „Administratorem” , zwanymi łącznie „Stronami” 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

W celu wykonania umowy podstawowej, tj. ……………… zawartej pomiędzy Administratorem, a 

Podmiotem przetwarzającym, Administrator niniejszym powierza przetwarzanie danych 

osobowych 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 w dalszej części „Rozporządzeniem” w zakresie, na zasadach i w celu określonym w 

Umowie. 

Administrator powierza nieodpłatnie Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych, w imieniu Administratora, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.   

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający obejmuje dane osobowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w celu wykonywania usług księgowo-kadrowych. 

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania łączącej 

Strony umowy podstawowej. 

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego:  

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 



Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone w celu realizacji umowy 

podstawowej dane osobowe. 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, lub gdy przetwarzanie danych osobowych nie 

jest już niezbędne dla osiągnięcia celów Umowy Podmiot przetwarzający zwraca Administratorowi 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w terminie 30 dni od rozwiązania, 

wygaśnięcia Umowy lub gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne dla 

osiągnięcia celów Umowy, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania wynika z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązany jest 

zgłosić je Administratorowi maksymalnie w ciągu 36 godzin od naruszenia na następujący adres e-

mail: ……………………………………….. 

 

§4 

Prawo kontroli 

Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.  

Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. 

Administrator ma obowiązek poinformować Podmiot przetwarzający o kontroli na co najmniej 14 

dni roboczych przed planowaną kontrolą.  

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Administratora - nie dłuższym niż 30 dni od przekazania mu pisemnej 

informacji przez Administratora co do zauważonych uchybień. 

Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

W przypadku kontroli organu nadzorczego Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 

współpracować z Administratorem, celem wykazania stosowania przez nich odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy lub umowy podstawowej, po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora.   

Zakazane jest przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym 

obowiązku wraz z podaniem jego podstawy prawnej. 

Podwykonawca, o którym  mowa w §5 ust. 1 Umowy zobowiązany jest spełniać te same gwarancje 

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający  

w Umowie.  



 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez organ nadzoru.  

 

§7 

Zasady zachowania poufności 

Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym w szczególności dotyczących wszelkich danych 

osobowych przekazanych w ramach Umowy, warunków treści Umowy, wszelkich nieujawnionych 

do wiadomości publicznej informacji handlowych, technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do 

których Strony podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a nadto Strony 

zobowiązują się do informowania o wszelkich okolicznościach mogących skutkować ujawnieniem 

tych danych i informacji osobom trzecim. Powyższe zobowiązanie obejmuje również dane 

dotyczące pracowników, produktów, cen, marży, bazy klientów, know – how, zawartych umów i 

ich warunków itd. 

Strony oświadczają, że znane są im przepisy przewidujące odpowiedzialność karną cywilną (w 

szczególności ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) za 

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Strony dokonają niezwłocznie wzajemnego 

zwrotu wszelkich dokumentów lub innej własności materialnej, zawierających lub związanych, 

odnoszących się lub otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, 

w szczególności dotyczące warunków  i treści niniejszej umowy, wszelkich nieujawnionych do 

wiadomości publicznej informacji handlowych, technicznych, technologicznych, zawierających 

informacje o charakterze pracowniczym, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji 

posiadających wartość gospodarczą, jak również Strony trwale skasują je ze swoich dysków 

twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD oraz wszelkich innych nośników, chyba 

że obowiązek ich dalszego przechowywania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, 

wygaśnięciu lub ustaniu z jakiejkolwiek przyczyny. 

 

§8 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej. 



Umowa wygasa wraz z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy podstawowej bez konieczności 

dokonywania dalszych czynności przez Strony. 

Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie do 

dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy podstawowej. 

 

§9 

Rozwiązanie umowy 

Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 

przetwarzający: 

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

terminie określonym przez Administratora, 

przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny lub sprzeczny z Umową, 

powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla Administratora. 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                                                    ……………………………………………… 

           Administrator                                 Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie ogólnego 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 

(RODO), informuję Pana/Panią że: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DB Biuro Rachunkowe Dorota Bąk z siedzibą w 

Chorzowie przy ulicy 11 Listopada 49/4 NIP 6272162300. Kontakt z Administratorem możliwy jest 

w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 604190999 lub adresem email: db@dbbiuro.com.pl 

    

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług księgowo-kadrowych. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy upoważnione z mocy prawa. Dane mogę 

być także udostępniane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę prawną oraz 

podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę informatyczną, 

Pana/Pani dane  osobowe przechowywane  będą  do czasu trwania umowy podstawowej. 

 

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO na przetwarzanie przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania usług opisanych w umowie głównej, a 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem 

możliwości realizacji tych usług. 

 

Pana/Pani  dane osobowe  nie będą poddawane zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji 

(profilowaniu). 

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

     

         

 

 

…………………………………………………….. 

 

Podpis Osoby, której  dane dotyczą 

 

 

 

 


