
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
zawarta dnia …………………….......... pomiędzy: 

 
 

Partnerem Handlowym: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..................................................................
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej „ADO” 

a 
 

ViDiS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, NIP: 8992522420, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS:0000360399, zwaną dalej „Procesorem”, 

 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

 

§ 1 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. ADO powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w trybie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO” lub „Rozporządzenie”). 

2. ADO oświadcza, że w rozumieniu Rozporządzenia jest administratorem danych 
osobowych, których przetwarzanie powierza Procesorowi. 

3. ADO powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 
niezbędnym do wykonania umowy o współpracy handlowej nr …………………..………….. z dnia 
………………………….…… (zwaną dalej „Umową”). 

4. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności Procesor oświadcza, że stosuje 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie 
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 



 

5. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu przez ADO danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia (w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym 
z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 
inny sposób przetwarzanych) przez podjęcie środków bezpieczeństwa, technicznych i 
organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 
tj. odpowiadających ryzyku dla ochrony tych danych osobowych, zgodnie z art. 32 
Rozporządzenia. 

6. Środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 5 powyżej, należy poddawać przeglądom i 
aktualizacji. W szczególności środki te obejmują wdrożenie i stosowanie przez Procesora 
odpowiednich polityk ochrony danych. 

7. Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności 
informacje o sposobach zabezpieczania danych przez drugą Stronę, należy zachować w 
tajemnicy i nie udostępniać osobom trzecim, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów 
prawa lub udostępnienie następuje w ramach zgodnego z prawem powierzenia lub 
podpowierzenia danych osobowych, lub też za zgodą drugiej Strony. Obowiązki określone 
w niniejszym ustępie trwają również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy. 

8. Procesor potwierdza, że posiada wiedzę, iż powierzone mu dane osobowe mogą stanowić 
także tajemnicę przedsiębiorstwa i ich przetwarzanie wymaga zachowania najwyższej 
staranności, w tym w zakresie zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa i Umowy. 
 

§ 2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Powierzone przez ADO dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w 
zakresie i celu wykonania Umowy, w tym w szczególności dla celów wysyłki i/lub dostawy 
towarów i usług na rzecz podmiotów, których dane osobowe dotyczą 

2. Przedmiot przetwarzania: dane otrzymane od ADO przez Procesora w jakiejkolwiek 
formie. 

3. Czas trwania przetwarzania: do czasu łącznego wykonania Umowy oraz przedawnienia 
wszelkich roszczeń z niej wynikających, chyba że przepisy prawa wymagają innego okresu 
przetwarzania. 

4. Charakter przetwarzania (wyłącznie na udokumentowane polecenie ADO): 
a) utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie; 



 

b) pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub 
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 
lub niszczenie. 

5. Rodzaj danych osobowych, których może dotyczyć przetwarzanie: dane (zwykłe) w 
rozumieniu art. 4 punkt 1) RODO: imię i nazwisko klienta, adres e-mail, numer telefonu 
kontaktowego, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania („dane” lub „dane osobowe”).  

6. Kategorie osób, których przekazywane Procesorowi dane mogą dotyczyć: 
a) pracownicy ADO; 
b) współpracownicy ADO; 
c) klienci ADO oraz osoby wskazane przez klientów jako upoważnione, np. do odebrania 

towaru; 
d) kontrahenci ADO, ich pracownicy, współpracownicy. 
 

§ 3 
Sposób przetwarzania danych osobowych 

1. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
przez ADO danych osobowych. W szczególności Procesor: 
a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie ADO (w sposób 

wynikający z Umowy); 
b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się pisemnie do zachowania poufności przed przystąpieniem do przetwarzania danych 
powierzonych przez ADO i do zachowania tajemnicy po ustaniu zatrudnienia; 

c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia; 
d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o 

których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia oraz warunkach niniejszej umowy; 
e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga ADO 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 Rozporządzenia; 

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga ADO 
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia; 

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 
ADO usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych; 

h) udostępnia ADO wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia ADO lub audytorowi 



 

upoważnionemu przez ADO przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia 
się do nich; 

i) niezwłocznie informuje ADO, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów prawa o ochronie danych. 

2. Procesor zobowiązuje się prowadzić, w formie pisemnej lub elektronicznej, rejestr 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu ADO, zawierający 
informacje o: 
a) nazwie oraz danych kontaktowych podmiotów przetwarzających (w przypadku 

podpowierzenia danych osobowych); 
b) firmie ADO, a także danych inspektora ochrony danych ADO gdy ma to zastosowanie; 
c) danych inspektora ochrony danych Procesora; 
d) kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu ADO; 
e) gdy ma to zastosowanie – o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, w tym o nazwie tego państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

f) jeżeli jest to możliwe – o ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. 

3. Procesor oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych powierzonych mu przez 
ADO do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy; „EOG”) lub organizacji 
międzynarodowej. Procesor oświadcza również, że nie będzie korzystał z podmiotów 
przetwarzających lub podwykonawców, którzy przekazywaliby dane osobowe poza EOG. 
Jeżeli Procesor ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym 
ADO w celu umożliwienia ADO podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia 
zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

4. Procesor zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których 
dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie 
upoważnienie. 

§ 4 
Audyty 

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ADO ma prawo do wykonania kontroli i 
audytów mających na celu sprawdzenie zgodności przetwarzania przez Procesor 
powierzonych mu danych osobowych z wymaganiami niniejszej umowy oraz sprawdzenie 
sposobów ich zabezpieczania. Informacja o planowanej kontroli lub audycie powinna 
zostać przekazana do wiadomości Procesora nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 
przed planowaną kontrolą lub audytem.  



 

2. ADO jest upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych 
osobowych przez Procesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W 
szczególności ADO może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków 
technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych 
wdrożonych przez Procesora.  

3. Audyty będą prowadzone przez ADO lub audytora upoważnionego przez ADO w godzinach 
pracy Procesora. 

4. Na zakończenie audytu, audytujący sporządza protokół w 2 (słownie: dwóch) 
egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

5. Procesor może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) 
dni od daty jego przekazania przez ADO. 

6. Procesor zobowiązuje się, w miarę możliwości, dostosować się do, rozsądnie oceniając, 
istotnych zaleceń poaudytowych mających na celu usunięcie zidentyfikowanych uchybień 
i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi ADO, bez prawa do żądania zwrotu 
takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia od Procesora, także w przypadku 
wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych przez Procesora. 

8. ADO lub upoważniony przez niego audytor przed rozpoczęciem audytu będzie 
zobowiązany do podpisania zobowiązania do zachowania poufności tajemnicy 
przedsiębiorstwa Procesora, tajemnicy dotyczącej wszelkich danych osobowych 
przetwarzanych przez Procesora oraz sposobów ich zabezpieczania.  
 

§ 5 
Odpowiedzialność Procesora za przetwarzanie danych osobowych 

1. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć w rozsądnym czasie, nie później jednak niż w 
terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni, na pytanie ADO dotyczące przetwarzania 
powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych osobowych oraz udostępnić 
ADO wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w 
art. 28 Rozporządzenia. 

2. Procesor zobowiązuje się zawiadomić ADO o:  
a) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi 

publicznemu, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa; 
b) każdym stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych (nie 

później niż w terminie 48 godzin); 
c) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.  
 



 

§ 6 
Korzystanie przez Procesora z usług  

innego podmiotu przetwarzającego (podpowierzenie) 

1. ADO udziela Procesorowi ogólnej zgody w rozumieniu art. 28 ust. 2 RODO na korzystanie 
z usług innego podmiotu przetwarzającego, w szczególności zaś ADO udziela zgody na 
powierzanie danych osobowych wszelkich firmom spedycyjnym, pocztowym, wysyłkowym 
etc. Procesor informuje ADO o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ADO możliwość 
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

2. Procesor zobowiązany jest zapewnić, aby na inny(e) podmiot(y) przetwarzający(e) zostały 
nałożone – na mocy Rozporządzenia i niniejszej umowy – co najmniej te same obowiązki 
ochrony danych jak określone w Rozporządzeniu oraz w niniejszej umowie, w 
szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało 
wymogom Rozporządzenia.  

 
 

§ 7 
Warunki wypowiedzenia umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez czas wykonywania Umowy. Niniejsza umowa ulega 
rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie wpływa 
to na legalność przetwarzania danych osobowych przez dalszy okres wskazany w § 2 ust. 
3 niniejszej umowy. 

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku wygaśnięcia Umowy, nie później niż w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) 
dni kalendarzowych, Procesor zobowiązuje się zwrócić ADO wszelkie dane osobowe, 
których przetwarzanie zostało mu powierzone, oraz trwale usunąć wszystkie ich istniejące 
kopie, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w 
jego dyspozycji - chyba że właściwe przepisy prawa nakazują mu przechowywanie tych 
danych osobowych, lub ich dalsze przechowywanie znajduje oparcie w uzasadnionych 
interesach prawnych Procesora, w szczególności w możliwości dochodzenia roszczeń  - i 
potwierdzić powyższe przekazanym ADO protokołem. 

 
 



 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej rozwiązanie, odstąpienie lub 
wypowiedzenie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania lub niewykonywania niniejszej Umowy Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Procesora. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 

 
 
 

____________________ 
ADO 

__________________ 
Procesor 

 


