
   

 

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu … w Warszawie między: 

Powierzającym dane zwanym dalej administratorem, a Celerise spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000574960, NIP 5255628870, REGON 36247270900000, kapitał zakładowy w wyso-

kości 5000 zł, zwaną dalej podmiotem przetwarzającym. 

 

Art. 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez administratora, pod-

miotowi przetwarzającemu, przetwarzania wszelkich danych przechowywa-

nych w ramach usług świadczonych przez podmiot przetwarzający. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie, 

wiedzę oraz środki techniczne i organizacyjne konieczne do wykonania ni-

niejszej umowy z najwyższą starannością. 

 

Art. 2 

Podmiot przetwarzający zobowiązuję się do zachowywania tajemnicy oraz 

przestrzegania niniejszej umowy oraz odpowiednio przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego na terenie Polski, w tym prawa wspólnotowego. 

 

Art. 3 

Podmiot przetwarzający zobowiązuję się, że jego personel będzie zobowiązany 

do zachowywania tajemnicy oraz przestrzegania niniejszej umowy oraz 

odpowiednio przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski, 

w tym prawa wspólnotowego i uzyska odpowiednie oświadczenia od 

profesjonalnie przygotowanych i przeszkolonych członków personelu w formie 

pisemnej. Podmiot przetwarzający udzieli odpowiednich upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Art. 4 

Podmiot przetwarzający zobowiązuję się w szczególności przestrzegać środków 

bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych. 

 

  



   

 

Art. 5 

Podmiot przetwarzający zobowiązuję się w szczególności, że: 

1. będzie pomagał administratorowi wypełniać obowiązki w zakresie informo-

wania osób, których dane dotyczą, realizowania ich uprawnień oraz obo-

wiązki dotyczące zawiadamiania o naruszeniach; 

2. będzie przetwarzał dane wyłącznie zgodnie z poleceniami lub instrukcjami 

administratora; 

3. nie będzie przekazywał danych niezgodnie z umową lub przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego na terenie Polski, w tym prawa wspólnotowego; 

4. ograniczenia dostępu do danych w zakresie niezbędnego minimum minimal-

nej liczbie osób; 

5. będzie prowadził dokumentację opisującą przetwarzanie przez niego da-

nych osobowych, w tym rejestr przetwarzania danych osobowych; 

6. będzie niezwłocznie powiadamiał administratora o każdym podejrzeniu na-

ruszenia lub naruszeniu ochrony danych nie później jednak niż w ciągu 24 

godzin od pierwszego zgłoszenia i umożliwiał mu udział we wszelkich czyn-

nościach wyjaśniających oraz przeprowadzenie kontroli; 

7. umożliwienia przeprowadzenia odpowiedniej kontroli lub inspekcji przez ad-

ministratora lub upoważnionemu audytorowi. 

 

Art. 6 

Podmiot przetwarzający zobowiązuję się, że po zakończeniu wykonywania 

czynności związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora 

usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące 

kopie. 

 

Art. 7 

Podmiot przetwarzający zobowiązuję się, że udostępni administratorowi 

wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w niniejszym artykule oraz umożliwi administratorowi lub 

audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów. 

 

Art. 8 

Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych wymaga pisemnej zgody 

administratora, przy czym podmiot przetwarzający ma obowiązek zobowiązać 

podmiot podprzetwarzający do wypełniania wszystkich obowiązków podmiotu 

przetwarzającego określonych w niniejszej umowie. 



   

 

 

Art. 9 

Umowa obowiązuje przez cały okres świadczenia usług na rzecz administratora. 

 

Art. 10 

Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub 

zaniechania związane z niniejszą umową, w szczególności odpowiada za skutki 

naruszenia ochrony danych osobowych, w tym brak zastosowania 

odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

 

Art. 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w tym prawa 

wspólnotowego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się z ja-

kichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności 

i skuteczności pozostałych postanowień. 

5. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Administratora. 

6. Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania przez obie strony. 

7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

……………………..…..        Celerise Sp. z o.o. 

Administrator                Podmiot przetwarzający 


