
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

(„Umowa powierzenia”) 

zawierana pomiędzy: 

Dostawcą, zwanym dalej Przetwarzającym,  

a  

Klientem, zwanym dalej Administratorem. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Pojęciom zapisywanym w Umowie powierzenia wielką literą nadaje się znaczenie nadane im 

w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub, jeśli nie są określone w tymże 

Regulaminie, nadaje im się znaczenie wskazane w Regulaminie Świadczenia Usług 

Hostingowych. Niniejsze postanowienie stosuje się także w przypadku pojęć użytych przy 

określeniu stron Umowy powierzenia.  

2. Niniejsza Umowa powierzenia jest zawierana w związku z zawarciem przez Administratora i 

Przetwarzającego Umowy („Umowa główna”), której przedmiot wynika z zakresu zleconych 

usług i ma zastosowanie w przypadku, gdy w związku z Umową główną Administrator powierza 

Przetwarzającemu dane osobowe. 

3. W oparciu o Umowę powierzenia, tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, 

Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wprowadzane 

przez Administratora w ramach Usług („Dane”), a Przetwarzający zobowiązuje się do 

przetwarzania Danych w granicach określonych Umową powierzenia oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, w 

szczególności zawarte w Umowie głównej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych 

usług. 

5. Postanowienia niniejszej Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy 

Usługobiorca przetwarza dane osobowe w charakterze podmiotu przetwarzającego, o którym 

mowa w art. 4 ust. 8 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), i powierza Dane do 

przetwarzania Usługodawcy, który przetwarza je jako kolejny podmiot przetwarzający. 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. Administrator oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w rozumieniu 

RODO, w odniesieniu do Danych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5. 

2. Administrator oświadcza, że posiada właściwe podstawy przetwarzania Danych, a powierzenie 

Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich. 

3. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą 

zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy. 

4. Przetwarzający zapewnia, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy 

prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie 

środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia 

oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

5. Administrator powiadomi Przetwarzającego o wszelkich działaniach właściwych organów 

administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem Danych przez Administratora. 

 

§ 3 

ZAKRES PRZETWARZANIA 

 

1. Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w celu realizacji 

Umowy głównej. 

2. Na podstawie Umowy powierzenia Przetwarzający będzie przetwarzał:  

a) tzw. dane zwykłe, tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom, takie jak m.in. 

i. imię i nazwisko, 

ii. NIP i nazwa firmy (w przypadku działalności gospodarczej), 

iii. dane adresowe (w tym adresy e-mail i numery telefonu), 

iv. dane dotyczące zamówienia towarów lub usług oferowanych przez Administratora, 

v. adresy IP; 



vi. dane znajdujące się w ramach prowadzonej przez Administratora z osobami trzecimi 

korespondencji; 

vii. dane zawarte w treści ogłoszeń/komentarzy zamieszczanych przez użytkowników stron. 

3. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać Przetwarzającemu danych: 

a. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

b. ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

c. ujawniających przynależność do związków zawodowych, 

d. genetycznych, 

e. biometrycznych, 

f. dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby 

- z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. jeśli w związku z Umową Administrator chce przekazać Przetwarzającemu dane obejmujące 

kategorie wymienione w ust. 3, Administrator powinien uprzednio zgłosić taki zamiar 

Przetwarzającemu. Przekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Przetwarzającego.  

5. W oparciu o Umowę powierzenia mogą być przetwarzane Dane m.in. następujących kategorii 

osób: 

– klienci lub kontrahenci Administratora; 

– użytkownicy strony internetowej Administratora; 

– pracownicy i współpracownicy Administratora; 

– osoby korespondujące z Administratorem, w tym zwłaszcza za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub elektronicznych formularzy. 

 

 

§ 4 

WSPARCIE I NADZÓR 

 

1. Uwzględniając charakter przetwarzania, Przetwarzający zapewni Administratorowi wsparcie 

(„Wsparcie”), tj.: 

– w miarę możliwości pomoże Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO – jeśli w danym przypadku ciążą 

one na Administratorze; 

– pomoże Administratorowi wywiązać się z ciążących na Administratorze obowiązków określonych 

w art. 32 – 36 RODO – z uwzględnieniem dostępnych mu informacji. 



2. Przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia 

Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenia 

audytów, w tym inspekcji („Audyt”) i przyczynienia się do nich. 

3. W przypadku, gdy wydane przez Administratora polecenia w ocenie Przetwarzającego 

stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – 

Przetwarzający niezwłocznie poinformuje o tym Administratora. 

4. Przetwarzający może odmówić przekazania Administratorowi informacji objętych tajemnicą 

prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Przetwarzającego lub podmiotów 

trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe niebędące Danymi, jeśli informacje te 

mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Przetwarzającego), zaś 

w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione 

Administratorowi (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie 

Przetwarzającego, po uprzednim zawarciu przez Administratora i wszystkie osoby, którymi 

Administrator się posługuje, przedstawionej przez Przetwarzającego umowy zobowiązującej 

do należytej ochrony tych informacji. 

5. Przeprowadzenie Audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

Przetwarzającego przez Administratora o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w 

przeprowadzenie Audytu po stronie Administratora. Zawiadomienie powinno ponadto 

określać czas trwania Audytu oraz jego zakres. 

6. W przypadku, gdy Audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów 

administracji publicznej kierowanymi wobec Administratora w związku z przetwarzaniem 

danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania Danych przez 

Przetwarzającego – łączny czas trwania prowadzonych przez Administratora Audytów nie 

może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym. 

7. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie po uprzednim zawarciu przez Administratora i 

wszystkie osoby, którymi Administrator się posługuje, przedstawionej przez Przetwarzającego 

umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z 

Audytem. 

8. Audyty przeprowadzane są na koszt Administratora. Koszty sprawowania Wsparcia oraz 

nadzoru nad Przetwarzającym przez Administratora obciążają wyłącznie Administratora. Za 

koszty wsparcia bądź nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez 

Przetwarzającego w związku z dokonywaniem kontroli, audytów, czy przygotowania 

dokumentów, udzielenia informacji lub pomocy Administratorowi. W przypadku gdy koszty, o 



których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Przetwarzającego – 

Administrator niezwłocznie zwróci je Przetwarzającemu. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów 

Przetwarzającemu określają w szczególności cenniki Przetwarzającego lub Umowa główna. 

9. Audyt przeprowadzany jest w godzinach pracy Przetwarzającego i nie może w żaden sposób 

zakłócać ani negatywnie wpływać na bieżącą działalność Przetwarzającego. 

10. Przetwarzający współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w 

zakresie wykonywanych przez nie zadań. 

11. Jeśli z przepisów prawa lub Umowy powierzenia nie wynika inny termin – wszelkie informacje 

udzielane przez Przetwarzającego Administratorowi, a także realizacja czynności, do których 

Przetwarzający jest zobowiązany w związku z Umową powierzenia, wykonywane będą 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do działań 

Administratora względem Kolejnych przetwarzających, o których mowa w § 5. 

 

§ 5 

PODPOWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających („Kolejny 

przetwarzający”), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą 

Administratora. 

2. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z Kolejnych 

przetwarzających wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy powierzenia, a także na 

przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy pod warunkiem, że nastąpi to na 

zasadach wskazanych w RODO, w tym do państw lub podmiotów, dla których Komisja 

Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych. Zmiana załącznika nie stanowi 

zmiany Umowy powierzenia i postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu stosuje się do niej 

odpowiednio.  

3. Powierzenie przetwarzania Danych Kolejnym przetwarzającym niewskazanym w Załączniku nr 

1 wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu Administratorowi – w celu umożliwienia mu 

sprzeciwu, dokonanego nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem podpowierzenia. 

Zgłoszenie może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej. 

4. W przypadku braku sprzeciwu Administratora przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie 

z usług Kolejnego przetwarzającego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie 

może powierzyć danych Kolejnemu przetwarzającemu, którego sprzeciw dotyczy – 

jednocześnie Przetwarzający będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy 



powierzenia, ze skutkiem natychmiastowym, a Administratorowi nie będzie przysługiwać z 

tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie. 

5. Przetwarzający nałoży na każdego z Kolejnych przetwarzających, w szczególności za 

pośrednictwem umowy, te same obowiązki ochrony Danych jak wynikające z Umowy 

powierzenia, w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało 

wymogom RODO. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Kolejnego przetwarzającego z ciążących na nim 

obowiązków w stosunku do Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 

spełnienie obowiązków Kolejnego przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. 

 

 

§ 6 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY POWIERZENIA 

 

1. Umowa powierzenia ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej. 

2. Przetwarzanie Danych następuje w czasie obowiązywania Umowy powierzenia. 

3. Z chwilą rozwiązania Umowy powierzenia, Przetwarzający usunie lub zwróci Administratorowi 

(zależnie od decyzji Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia, Administrator powinien przekazać 

Przetwarzającemu decyzję, o której mowa w poprzednim ustępie, nie później niż w ostatnim dniu 

obowiązywania Umowy powierzenia. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie 

– przyjmuje się, że Administrator nakazał Przetwarzającemu usunięcie Danych i wszelkie związane 

z tym konsekwencje obciążają wyłącznie Administratora. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie powierzenia zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego lub europejskiego, jak również postanowienia Umowy 

głównej. 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – lista Kolejnych 

przetwarzających 

Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z usług następujących Kolejnych 

przetwarzających:  



1) Kylos sp. z o.o. 

ul. Wróblewskiego 18 

93-578 Łódź 

NIP: 9471960052 

 


