
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

Niniejsza umowa reguluje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku 

przekazania przetwarzania danych osobowych przez AST Richard Nawozy Naturalne, Pakowanie i 

Handel, ul. Gorzycka 173, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej „Zleceniodawcą” w związku ze 

świadczeniem usług przez jakikolwiek podmiot zwany dalej „Zleceniobiorcą”, z którymi wiąże się 

powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

1. Oświadczenia Stron 

a. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. 

L z 2016 r., nr 119, s. 1) (dalej: RODO), które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w związku ze 

świadczeniem przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług lub sprzedaży towarów na 

podstawie odrębnej umowy („Umowa główna”).  

b. Zleceniodawca oświadcza, że dane osobowe, co do których jest administratorem i które będzie 

przekazywać Zleceniodawcy zostały pozyskane i są przetwarzane zgodnie z prawem, 

w szczególności Zleceniodawca jest w stanie wykazać podstawy zgodnego z prawem 

przetwarzania danych osobowych; 

c. Strony oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy następuje w wykonaniu obowiązku, 

o którym mowa w art. 28 RODO; 

d. Zleceniobiorca oświadcza, że przekazane przez Zleceniodawcę dane osobowe będzie 

przetwarzał wyłącznie na polecenie Zleceniodawcy udokumentowane niniejszą umową 

i bezpośrednimi poleceniami; 

e. Zleceniobiorca oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą, w tym zobowiązuje osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania w poufności przetwarzanych danych osobowych.  

2. Przedmiot i czas przetwarzania danych osobowych 

a. Przedmiotem przetwarzania danych osobowych będą wyłącznie dane osobowe niezbędne do 

wykonania Umowy głównej.  

b. Strony ustalają, że dane, o których mowa w ust. 1 przetwarzane będą przez okres trwania 

Umowy głównej oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. . 

c. Przetwarzanie danych osobowych po upływie okresu, o którym mowa w poprzedzającym 

punkcie jest dopuszczalne wyłącznie, kiedy będzie to miało miejsce w oparciu o: 

i. wyraźny przepis prawa - przez czas niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego 

z tego przepisu, lub 

ii. zgłoszone żądanie przechowywania danych osobowych przez organ publiczny bądź sąd 

w ramach prowadzonego postępowania - przez czas trwania tego postępowania, lub 

iii. indywidualny, prawnie uzasadniony interes Zleceniobiorcy - przez czas niezbędny do 

realizacji tego interesu. 

  



4. Charakter i cel przetwarzania danych osobowych 

a. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa 

w ust. 2 lit. a niniejszej umowy w celu realizacji zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających 

z umowy, o której mowa w punkcie 1 lit. a niniejszej umowy. Dane przekazywane zostaną 

Zleceniobiorcy jednorazowo w okresie świadczenia usług, o których mowa w punkcie 1 lit. a 

niniejszej umowy. 

5. Obowiązki i prawa Stron 

a. Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy bez zbędnej zwłoki dostęp do przetwarzanych danych 

osobowych oraz informuje o sposobach ich przetwarzania, 

b. Zleceniobiorca podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych 

osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym opracowuje rejestr 

czynności przetwarzania danych osobowych; 

c. Zleceniobiorca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

wymagane zgodnie z art. 32 RODO, w szczególności: 

i. stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i logiczne wykorzystywanej infrastruktury 

informatycznej w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym zniszczeniem, utraceniem, 

zmodyfikowaniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

przetwarzanych w formie elektronicznej, w tym tworzenie kopii zapasowych 

przetwarzanych danych; 

ii. stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i środki organizacyjne w celu 

zabezpieczenia przed nieuprawnionym zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, 

ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych 

w formie papierowej, 

iii. regularnie ocenia skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, 

iv. dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednio 

przeszkolone i posiadające właściwe upoważnienia. 

d. Zleceniobiorca ma prawo do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego tylko na 

podstawie zgody Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest upewnić 

się, że podmiot przetwarzający stosuje się do tych samych obowiązków ochrony danych 

osobowych jak określone w niniejszej umowie.  

e. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o planowanej zmianie w katalogu podmiotów 

przetwarzających, o której mowa powyżej nie później niż 7 dni przed dokonaniem takiej 

zmiany. Zleceniodawca ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany, przyjmując 

jednocześnie do wiadomości, że wyrażony sprzeciw może uniemożliwić wykonanie zobowiązań 

Zleceniobiorcy wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 1 lit. a niniejszej umowy. W 

takim wypadku Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 1 

lit. a niniejszej umowy z terminem wypowiedzenia przypadającym na dzień dokonania zmiany 

podmiotu przetwarzającego, niezależnie od innych postanowień tej umowy. 

f. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 



RODO, tj.: 

i. Zleceniobiorca udzieli pomocy Zleceniodawcy w wywiązaniu się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

wynikających z RODO, 

ii. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę bez zbędnej zwłoki o stwierdzonych 

incydentach ochrony danych osobowych. 

iii. Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy przedstawi w rozsądnym czasie pisemne 

wyjaśnienia dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

iv. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy przeprowadzenie audytu lub inspekcji 

przetwarzania powierzonych danych osobowych na koszt Zleceniodawcy w ustalonym 

przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę terminie, w zwykłych godzinach pracy 

Zleceniobiorcy. Audyt lub inspekcja będzie prowadzona w sposób nieuciążliwy dla 

zwykłej działalności Zleceniobiorcy i wyłącznie przez osoby posiadające właściwe 

upoważnienia Zleceniodawcy. 

g. Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę o nieaktualnych danych osobowych 

i konieczności ich aktualizacji. 

h. Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę o żądaniu ograniczenia przetwarzania 

lub usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

i. Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę o kontrolach lub postępowaniach 

toczących się przeciwko Zleceniodawcy w przedmiocie naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych dotyczących powierzonych danych. 

j. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez 

Zleceniodawcę polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa 

członkowskiego o ochronie danych. 

6. Postanowienia końcowe 

a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową będzie kierowana na 

adresy Stron wskazane na wstępie. 

b. Osobą odpowiadającą za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy jest: 

Pan  Richard Ast 

służbowy adres email richardast@astvit.com.pl 

c. Umowa poddana została prawu polskiemu.  

d. Zmiany niniejszej umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian. 


