
 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

  

zawarta w dniu …………. pomiędzy: 

 

Wierzycielem zwanym dalej Administratorem,  

 

a 

 

Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Transportu Nienormatywnego z siedzibą  
w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków wpisanym do rejestru przedsiębiorców  

i stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329543, NIP: 6751416595, 

REGON: 120955690, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, zwanym dalej Przetwarzającym 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną 
 
zwana dalej Umową 
 

o następującej treści: 

  

§1  
 

1. Na podstawie 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, 

(dalej: RODO), Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych swoich 

Dłużników w celu realizacji usług świadczonych Administratorowi przez Przetwarzającego poprzez 

dostęp do serwisu internetowej giełdy wierzytelności.  

2. Rodzaj danych osobowych, które zostają powierzone: imię i nazwisko Dłużnika, adres email, NIP, 

dane z CEIDG, dane z KRS, (w przypadku przedsiębiorców), dane teleadresowe, PESEL  

(w przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami), numer i seria dowodu osobistego, 

numer i seria prawa jazdy, numer rejestracyjny lub seryjny pojazdu, dane osób kontaktowych 

wskazanych przez Dłużników i ich dane teleadresowe, informacja o długu (w tym źródło oraz 

wysokość długu). 

3. Celem przetwarzania jest wykonanie zawartej pomiędzy Stronami umowy o świadczenie usług  

w zakresie dostępu do serwisu internetowej giełdy wierzytelności Przetwarzającego. Powierzenie 

następuje na czas obowiązywania ww. umowy.  

 

§2 



 

Administrator oświadcza, iż uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wdraża odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: UODO) oraz RODO, a także w sposób należyty 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

 

§3 
 

1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego będzie następować 

wyłącznie w celu należytego wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie 

usług w zakresie dostępu do serwisu internetowej giełdy wierzytelności Przetwarzającego. 

Administrator ma prawo sprawdzić, w jaki sposób i w jakim zakresie Przetwarzający przetwarza 

powierzone mu dane osobowe. 

2. Zawarcie Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora do przetwarzania danych 

osobowych przez Przetwarzającego. 

3. Przetwarzający będzie przechowywał (w tym kopiował i archiwizował) powierzone mu dane osobowe 

wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych Administratorowi przez Przetwarzającego. 

 

§4 
 

1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych powierzonych mu na mocy 

niniejszej Umowy, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych 

uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Przetwarzający zabezpiecza dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania 

danych. 

3. Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego 

upoważnienia oraz którym dostęp do danych osobowych jest niezbędny do świadczenia 

Administratorowi usług. 

4. Przetwarzający zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych. 

5. Przetwarzający zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mające dostęp do danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy.  

6. Biorąc po uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach RODO. 



7. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

 

§ 5 
 

1. Administrator uprawiony jest do przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator zobowiązany jest zawiadomić Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli 

co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli, wskazując dokładny zakres, 

termin oraz osoby upoważnione. Zawiadomienie należy wysłać na adres e-mail 

info@ponadnormatywni.pl. Jeżeli przeprowadzenie kontroli nie będzie możliwe we wskazanym 

terminie, Strony wspólnie ustalą pasujący im termin. 

3. Kontrola przetwarzania zostanie zakończona podpisaniem przez obie strony protokołu. Protokół 

będzie zawierał wnioski z kontroli oraz uzgodniony przez obie Strony zakres ewentualnych zmian w 

zakresie przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego. 

  

§ 6 

 

W przypadku gdy, dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub umowy  

o świadczenie usług w zakresie dostępu do serwisu internetowej giełdy wierzytelności 

Przetwarzającego konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia (podpowierzenie) danych 

osobowych, Przetwarzający może tego dokonać, o ile dane osobowe zostały podpowierzone 

podmiotowi, który wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy oraz obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności RODO, UODO i przepisów wykonawczych. 

 

§ 7 

1. Administrator zobowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych przy rejestracji  

w serwisie internetowej giełdy wierzytelności i do aktualizacji tych danych. 

2. Administrator zobowiązany jest do informowania Przetwarzającego o wszelkich zmianach mających 

wpływ na realizację Umowy. 

  

§ 8 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie 

dostępu do serwisu internetowej giełdy wierzytelności Przetwarzającego. 

2. Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy 

Administratorem a Przetwarzającym. 

3. Zmiana warunków umowy o świadczenie usług w zakresie dostępu do serwisu internetowej giełdy 

wierzytelności nie wpływa na postanowienia niniejszej Umowy. 

  

§ 9 
 

mailto:info@ponadnormatywni.pl


1. Z dniem rozwiązania Umowy Administrator zobowiązuje się do trwałego usunięcia danych osobowych 

swoich Dłużników, umieszczonych w serwisie internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez 

Przetwarzającego. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych mu danych osobowych z serwisu 

internetowej giełdy wierzytelności Przetwarzającego w terminie do 15 dni od dnia usunięcia danych 

osobowych przez Administratora. 

3. Po upływie 3 lat od daty ostatniej aktualizacji danych Dłużnika przez Administratora, Przetwarzający 

usuwa te dane bez konieczności uprzedniego poinformowania Administratora.   

 

  

§ 10 

1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym 

postanowienia niniejszej Umowy wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Umowa, RODO, 

UODO lub przepisy wykonawcze nakładają bezpośrednio na podmioty przetwarzające. 

2. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności wynikającej o której mowa w pkt 1 w sytuacji gdy nie 

ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. 

3. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie 

informatycznym Administratora oraz w systemie informatycznym Przetwarzającego w części 

zarządzanej przez Administratora. 

4. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych 

lub nieaktualnych danych kontaktowych Administratora w serwisie internetowej giełdy wierzytelności.  

  

§ 11 

Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy UODO i RODO oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według miejsca 

siedziby Przetwarzającego. 

 

§ 13 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Administrator         Przetwarzający 

 

 

  



  

 


	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
	§1
	§2
	§3
	§4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8
	§ 9
	1. Z dniem rozwiązania Umowy Administrator zobowiązuje się do trwałego usunięcia danych osobowych swoich Dłużników, umieszczonych w serwisie internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez Przetwarzającego.
	§ 10
	§ 11
	§ 12
	§ 13


