Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w ......................................................... w dniu .............................. roku pomiędzy:
......................................................................................................................... z siedzibą w
...................................................................................................,

zarejestrowaną/ym

w

........................................................................................................... pod numerem KRS
...................................., posiadającą/ym numer NIP ..................................... oraz numer
REGON ...............................................,
reprezentowaną/ym przez: ..............................................,
zwaną/ym dalej Zleceniodawcą,

a
TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150
Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000
właściciel Serwisu GetAll.pl
reprezentowaną przez: ..............................................,
zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą.
§1
Oświadczenia stron

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie
i celu objętym niniejszą umową.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, w dalszej części umowy zwana Ustawą), które przetwarza
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub przetwarza dane osobowe na
podstawie art. 31 Ustawy. Zleceniodawca oświadcza ponadto, że zawiera niniejszą

umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024, w dalszej części umowy zwane
Rozporządzeniem).
§2
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zleceniodawcę
wyłącznie w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w celu
zapewnienia prawidłowego wykonania Usługi w związku z zawarciem pomiędzy
stronami

niniejszego

dokumentu

odrębnej

umowy

umożliwiającego

dostęp

Zleceniodawcy do Serwisu GetAll.pl a w szczególności realizacji kampanii
marketingowych za pośrednictwem Usługi.

3. Zleceniodawca na podstawie art. 31 Ustawy, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie
danych osobowych, których jest administratorem w zakresie: adresu e-mail, imienia,
nazwiska, numeru telefonu oraz innych danych, którymi dysponuje niezbędnych do
realizacji celów wynikających z Umowy na świadczenie Usług przez Serwis GetAll.pl.
4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.

5. Zleceniodawca oświadcza, że mając do tego uprawnienia wynikające z Ustawy wyraża
zgodę na dalsze przetwarzanie danych, które powierza. Dalsze powierzenia
przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w granicach i w celu realizacji Umowy na
świadczenie Usług przez Serwis GetAll.pl
§3
Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych
przez Zleceniodawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie
środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami
Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Zleceniobiorca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Zleceniodawcę
danych osobowych innym podmiotom.
3. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę
powierzonych danych osobowych.
4. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych
osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną
powyższego jest działanie bądź zaniechanie Zleceniodawcy

§4
Prawa i obowiązki stron

1.

Zleceniodawcy przysługuje prawo kierowania do Zleceniobiorcy pytań w zakresie
prawidłowości wykonania przez niego obowiązków dotyczących zabezpieczenia
powierzonych mu niniejszą Umową danych osobowych.

2.

Odpowiedzialność zarówno deliktowa jak i kontraktowa Zleceniobiorcy w razie
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w zdaniu
poprzednim ogranicza się wyłącznie do bezpośrednich strat, jakie Zleceniodawca
poniósł z tego tytułu. Jednak Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne powstałe szkody pośrednie, niezależne od ich źródła za wyłączeniem
oczywistego rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Zleceniobiorcy. Zaznacza się, że
całkowita odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie może być wyższa, niż kwota ostatniej
opłaty, jakiej Zleceniodawca dokonał za korzystanie z Usług za okres rozliczeniowy
poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Zleceniodawca zgłosił roszczenie wobec
Zleceniobiorcy.
§5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy
Ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia i ustawy
kodeks cywilny.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa wygasa
najpóźniej z dniem usunięcia lub z dniem zwrotu powierzonych danych w związku z
wypowiedzeniu lub rozwiązaniem umowy na świadczenie Usług pomiędzy stronami
przez Serwis GetAll.pl.

4. Dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę zostaną usunięte z bazy danych
Zleceniobiorcy niezwłocznie po rozwiązaniu niniejszej umowy.
5. Wszystkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla miasta Rzeszowa.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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