Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych
Osobowych
Załącznik nr 5 do Umowy nr 00/00/2020
(zwana dalej „Umową”)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ………...2020 r pomiędzy:
ITEL Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-320, ul. Bułgarska 69/73,, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000481785, NIP 7811888572, REGON: 302554779, reprezentowaną przez:
Przemysław Mikulski, Krzysztof Kukawka
zwana w dalszej części umowy „Przetwarzający”
oraz
( dane podmiotu)
zwana w dalszej części umowy „Administrator”
reprezentowana przez:
§1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.

Niniejsza Umowa Powierzenia danych osobowych zawarta jest w związku z obowiązującą między Stronami oddzielna umową
– Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych / umową serwisową / umową utrzymania telefonii IP.

2.

Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Przetwarzającemu do przetwarzania.

3.

Administrator powierza
w niniejszej umowie.
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§2 Zakres i cel przetwarzania danych
1.
2.
3.

Przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania określone są umową. Przetwarzający, dane osobowe będzie przetwarzał
wyłącznie w celu wykonania umowy.
Przetwarzaniu na podstawie niniejszej Umowy Przetwarzania oraz Umowy podlega jedynie rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osób, których dane dotyczą, koniecznie do wykonania umowy.
Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych:
a) Tylko na udokumentowane polecenie Administratora (tzn. polecenie wydane drogą elektroniczną lub na piśmie),
z a zachowaniem art. 28 ust. 3 ppkt a) RODO,
b) Z wyłączeniem możliwości przekazywania danych podmiotom trzecim, chyba, że przekazanie ma odbyć się na
udokumentowane polecenie Administratora lub Administrator wyrazi pisemną zgodę na przekazanie danych lub
ujawnienie danych innym podmiotom wynika z obowiązku określonego przepisami prawa,
c) Z zachowaniem postanowień niniejszej Umowy Powierzenia, w szczególności §3 Zasady przetwarzania danych
osobowych,
d) Osobiście i przy pomocy uprawnionych pracowników i współpracowników, przy czym dozwolone jest korzystanie przez
Przetwarzającego z osób prowadzących własną działalność gospodarczą i współpracujących stale z Przetwarzającym
(samozatrudnionych). W takim przypadku, Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych oraz za spełnienie tych samych
gwarancji i obowiązków jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej Umowie Powierzenia. Przetwarzający
informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zamianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów
przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§3 Zasady przetwarzania danych osobowych
1.
2.

3.
4.

Przetwarzający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej
Umowie Powierzenia.
Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 32 RODO.
Przetwarzający zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów obowiązującego prawa przy wykonaniu Umowy
Powierzenia, w szczególności: RODO, Ustawy oraz przepisów wykonawczych do tych aktów.
Przetwarzający oświadcza, że:
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Posiada i dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo danych
osobowych,
b) Dysponuje środkami umożliwiającymi należyte i prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia,
c) Podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczą dane osobowe przed ich ujawnieniem osobom
nieupoważnionym, nieuprawnionym.
Przetwarzający obowiązany jest, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych, zgłosić naruszenie
Administratorowi niezwłocznie. ( art. 33 ust. 3 RODO).
Przetwarzający zobowiązany jest ściśle współpracować z Administratorem i pomagać mu w wypełnianiu obowiązków
określonych w art. 32-36 RODO.
a)

5.
6.

§4 Odpowiedzialność Przetwarzającego
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.
§5 Czas obowiązywania umowy
1.
2.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez czas nieokreślony do dnia zakończenia obowiązywania między stronami,
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych / umowa serwisowa / umowa utrzymania telefonii IP.
Umowa Powierzenia jest ściśle powiązana z Umową na świadczenie usług telekomunikacyjnych / umową serwisową / umową
utrzymania telefonii IP i nie może być rozwiązana oddzielnie.
§6 Zasady zachowania poufności

1.

2.

3.

Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów
i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one
wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora innym celu niż wykonanie Umowy, chyba
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru,
przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym
w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do
zapoznania się z ich treścią.
§7 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie mają odpowiednia przepisy Kodeksu cywilnego, RODO
oraz Ustawy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron.

Data i podpis Przetwarzającego

Data i podpis Administratora
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