
Wzór umowy 

 

Niniejszy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych jest dopełnieniem stworzonego przeze 

mnie poradnika dotyczącego umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

Zachęcam Cię, abyś przed skorzystaniem ze wzoru, przeczytała lub przeczytał poradnik  - pozwoli Ci 

to na lepsze zrozumienie tego co zamieściłem w samej umowie. 

 

Wzór ten wymaga uzupełnienia o pewne elementy. W pustych miejscach należy wpisać dodatkowe 

rzeczy, które będą zmieniały się w zależności od tego, kiedy, kto, z kim i w jakim celu zawiera umowę 

powierzenia przetwarzania danych. 

 

Jeżeli jakieś elementy niniejszego wzoru są podkreślone w ten sposób, to znaczy że mają one 

charakter przykładowy i należy je dostosować do konkretnej sytuacji, w jakiej zawierana jest umowa 

powierzenia. 

 

Natomiast zdania, które są zapisane niebieską czcionką to wyjaśnienia, które mają ułatwić 

przygotowanie finalnej wersji umowy i dostosowanie jej do Twoich potrzeb. 

 

Gdybyś miała lub miał jakieś pytania dotyczące kwestii powierzenia przetwarzania danych, 

stosowania RODO albo prawa nowych technologii, nie wahaj się napisać do mnie na 

kontakt@mnosowski.pl 

 

 

Michał Nosowski 

www.wsroddanych.pl 

www.michalnosowski.pl 

 

  

mailto:kontakt@mnosowski.pl


UMOWA POWIERZENIA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w ______ miejscowość, w której zawierana jest umowa dnia _____________ data zawarcia 

umowy roku pomiędzy: 

 

// poniżej wpisujemy dane Administratora  

// w przypadku Spółek: 

 

_____________________ z siedzibą w _____________, adres: ______________________, __-____ 

_____, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w _____________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: _____________, NIP: _______________, nr REGON: ____________, kapitał 

zakładowy: ___________ zł. 

reprezentowaną przez: 

_____________________ - Prezesa Zarządu 

_____________________ - Członka Zarządu 

 

// uzupełnij dane osób, które podpisują umowę zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki 

 

// w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych z CEiDG: 

 

_____________________ prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą_____________________ zamieszkałego w _________________ adres: 

______________________, __-____ _____, NIP: _______________, nr REGON: ____________,  

 

dalej jako “Administrator”.  

 

a 

 

// poniżej wpisujemy dane Podmiotu Przetwarzającego 

// w przypadku Spółek: 



 

_____________________ z siedzibą w _____________, adres: ______________________, __-____ 

_____, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

___________________ w _____________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: _____________, NIP: _______________, nr REGON: ____________, 

kapitał zakładowy: ___________ zł. 

reprezentowaną przez: 

_____________________ - Prezesa Zarządu 

_____________________ - Członka Zarządu 

 

// uzupełnij dane osób, które podpisują umowę zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki 

 

// w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych z CEiDG: 

 

_____________________ prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą_____________________ zamieszkałego w _________________ adres: 

______________________, __-____ _____, NIP: _______________, nr REGON: ____________,  

 

dalej jako “Podmiot Przetwarzający”.  

 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie 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);  

2) Umowie – oznacza to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawartą pomiędzy Stronami; 



3) Umowie głównej – oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę o świadczenie 

usług__________________ z dnia ______________, 

 

// Powierzenie przetwarzania danych osobowych z reguły związane jest z jakimiś usługami, 

które świadczy podmiot przetwarzający na rzecz administratora. Dlatego w tym miejscu 

należy wskazać na umowę (jeśli nie ma umowy to np. zlecenie albo inne ustalenia) w 

związku z którymi świadczone są te usługi. 

 

4) Danych Osobowych – oznacza to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osobie fizycznej, które zostają powierzone Podmiotowi 

Przetwarzającemu przez Administratora na mocy Umowy, przy czym możliwa do 

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię 

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej 

5) Dalszym Podmiocie Przetwarzającym – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ 

publiczny, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot, z którego usług korzysta Podmiot 

Przetwarzający, przekazując mu w ramach tych usług powierzone mu dane osobowe. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora 

przetwarzania Danych Osobowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji postanowień 

Umowy Głównej i świadczenia usług na rzecz Administratora, zgodnie z warunkami opisanymi 

w Umowie Głównej oraz Umowie. 

2. Przetwarzanie Danych Osobowych obejmuje dane osobowe następujących kategorii osób: dane 

osobowe pracowników Administratora, dane osobowe klientów Administratora, dane 

osobowe usługodawców, działających na rzecz Administratora  

 



// ten katalog kategorii osób jest przykładowy – należy go uzupełnić w oparciu o to, jakich 

osób dotyczyły będą powierzone dane osobowe  

 

3. Przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych na podstawie Umowy obejmuje następujące 

kategorie danych: imię i nazwisko, miejsce pracy, NIP, Regon, nr PESEL, adres prowadzenia 

działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. 

 

// ten katalog kategorii danych jest przykładowy – należy go uzupełnić w oparciu o to, jakie 

dane będą powierzone na podstawie zawartej umowy, 

 

4. Dane Osobowe będą przetwarzane w systemach IT i w formie papierowej w sposób regularny, 

w związku z przeprowadzaniem bieżących, codziennych operacji na wszystkich powierzonych 

danych osobowych i będą obejmowały następujące operacje: utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 

poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie. 

 

// ten katalog operacji jest przykładowy – należy go uzupełnić w oparciu o to, jakie operacje 

na danych będą wykonywane przez podmiot przetwarzający na podstawie zawartej 

umowy. Jeżeli poszukujesz listy operacji, która może być wykonywana na danych, 

przydatna może być treść przepisu art. 4 pkt 2) RODO, które wskazuje na przykładowy 

katalog czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

 

5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający w celu wykonania Umowy 

Głównej, obejmującej: 

a) świadczenie usług księgowych na rzecz Administratora,  

b) świadczenie usług kadrowych na rzecz Administratora,  

c) świadczenie usług hostingowych i serwerowych na rzecz Administratora,  

d) świadczenie usług hostingu poczty elektronicznej,  

e) świadczenie na rzecz Administratora usług obsługi IT. 



 

// To wyliczenie ma charakter przykładowy. Należy je stworzyć w oparciu o to, co 

rzeczywiście podmiot przetwarzający będzie robił. Niektórzy poprzestają na tym aby 

odwołać się do umowy głównej. Sugeruję aby tego nie robić i opisać jednak jakie dokładnie 

cele przetwarzania wynikają z powierzenia przetwarzania danych. Umowy główne nie 

uwzględniają bowiem charakterystyki powierzenia przetwarzania danych, a tym samym 

ciężko później stwierdzić po co właściwie podmiot przetwarzający ma dostęp do tych 

danych. 

 

6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający przez okres obowiązywania 

Umowy Głównej. 

 

// RODO nakazuje określenie czasu przetwarzania powierzonych danych. Można w tym 

zakresie odwołać się do obowiązywania umowy głównej albo określić ten czas w jakiś inny 

sposób – np. wskazując na konkretną datę, do którego dane mogą być przetwarzane. 

 

7. Obowiązki nałożone na Podmiot Przetwarzający nie uprawniają Podmiotu Przetwarzającego 

do żądania od Administratora dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, poza 

wynagrodzeniem do którego jest uprawniony na podstawie Umowy Głównej. 

 

// Brak wynagrodzenia za powierzenie przetwarzania danych jest standardową praktyką. 

Niemniej jednak mogą istnieć sytuacje, gdy podmiot przetwarzający żąda dodatkowego 

wynagrodzenia za zawarcie takiej umowy albo za wykonanie na rzecz administratora 

niektórych czynności zgodnie z umową (np. regularnego przekazywania wyciągów ze 

zbiorów danych). 

 

8. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy Administrator poleca Podmiotowi Powierzającemu 

przetwarzanie Danych Osobowych w celu wskazanym w niniejszej Umowie, w odniesieniu do 

operacji i kategorii danych wskazanych w niniejszej Umowie. Podmiot Przetwarzający może 

również przetwarzać Dane Osobowe w zakresie, w jakim obowiązek taki nakłada na niego 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W 

takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje 



Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

 

// Co do zasady podmiot przetwarzający może przetwarzać dane w takim zakresie, w jakim 

pozwala mu na to umowa powierzenia. Ma jednak prawo aby przetwarzać je również w 

takim zakresie w jakim zobowiązują go do tego inne, obowiązujące w kraju UE, przepisy. 

Niekiedy może również dojść do innych sytuacji, gdy podmiot przetwarzający może 

przetwarzać dane osobowe dot. np. tej samej osoby – np. gdy jednocześnie staje się ich 

administratorem w związku z innym stosunkiem prawnym. 

 

§ 3 

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego 

 

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do tego, aby przed rozpoczęciem czynności 

przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych, uwzględniając stan wiedzy technicznej, 

koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

 

// Takie określenie kwestii zabezpieczeń, które powinny zostać wdrożone przez podmiot 

przetwarzający jest stosunkowo ogólne i przerzuca na podmiot przetwarzający kwestię 

wyboru odpowiednich zabezpieczeń. Nie ma jednak problemu aby uregulować tę kwestię 

bardziej szczegółowo, nakazać podmiotowi przetwarzającemu wybór zabezpieczeń w 

oparciu o konkretną metodologię analizy ryzyka, charakter czynności przetwarzania albo 

nawet nakazać mu stosowanie takich, a nie innych zabezpieczeń. Przestrzegam jednak przed 

bezrefleksyjnym wpisywaniem wszystkich możliwych sposobów zabezpieczenia danych, 

jakie tylko przychodzą nam do głowy. Może to bowiem znacznie utrudnić wykonanie 

umowy. 

 



2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności 

przetwarzania powierzonych mu przez Administratora Danych Osobowych, stosownie  

do postanowień przepisu art. 30 ust. 2 Rozporządzenia. 

 

// Można zobowiązać podmiot przetwarzający do tego aby w rejestrze kategorii czynności 

przetwarzania zawarł dodatkowe informacje, ponad zakres wskazany w przepisie art. 30 

ust. 2 Rozporządzenia – oczywiście o ile podmiot przetwarzający posiada takie informacje 

(np. opis zabezpieczeń). W praktyce jest to jednak rzadko stosowane. 

 

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych pracownikom, którzy będą przetwarzali powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej Umowy. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione.  

4. Upoważnienia powinny wskazywać co najmniej cel, w którym dana osoba będzie przetwarzała 

Dane Osobowe, kategorie czynności, które może wykonywać na przetwarzanych przez nią 

Danych Osobowych oraz listę zbiorów Danych Osobowych, do których ma dostęp. W 

przypadku gdyby osoba ta posiadała dostęp do Danych Osobowych przetwarzanych w ramach 

systemów informatycznych, zakres Danych Osobowych, do których ma dostęp w ramach tych 

systemów powinien odpowiadać zakresowi Danych Osobowych, do których przetwarzania jest 

upoważniona. Osoby upoważnione powinny mieć dostęp wyłącznie  do Danych Osobowych, 

które są objęte zakresem ich upoważnienia.  

 

// Niekiedy administratorzy wymagają odrębnych upoważnień (dotyczących tylko danych 

objętych przekazaniem) do przetwarzania danych dla pracowników podmiotu 

przetwarzającego, którzy mają dostęp do danych, które przetwarza podmiot przetwarzający 

w imieniu tego administratora. To rozwiązanie jest dopuszczalne, choć może znacznie 

utrudnić pracę podmiotu przetwarzającego. Pamiętajmy jednak, że nawet w takim wypadku 

upoważnienie wystawia podmiot przetwarzający, a nie bezpośrednio administrator. 

 

5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje osoby upoważnione do przetwarzania Danych 

Osobowych do zachowania Danych Osobowych w tajemnicy, zarówno w okresie trwania 

stosunku pracy lub innego stosunku umownego, na podstawie którego osoba ta świadczy 



usługi na rzecz Podmiotu Przetwarzającego, jak również po jego ustaniu. Oświadczenie o 

zachowaniu tajemnicy powinno dotyczyć także sposobów zabezpieczania Danych Osobowych. 

 

// Pracownicy podmiotu przetwarzającego powinni zostać zobowiązani do zachowania 

powierzonych danych w tajemnicy. Pamiętajmy, że zobowiązanie kreuje bezpośrednią więź 

prawną pomiędzy podmiotem przetwarzającym a jego pracownikiem – nie pomiędzy 

administratorem a pracownikiem podmiotu przetwarzającego. 

 

6. Podmiot Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości 

pomaga 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 Rozporządzenia. 

 

// To ogólne uregulowanie, wynikające z przepisów RODO. Nie ma przeszkód aby kwestie 

współpracy w tym zakresie uregulować bardziej szczegółowo – np. określić, z jakich 

narzędzi ma korzystać podmiot przetwarzający w celu spełnienia swoich obowiązków 

wskazanych w tym ustępie, albo jakie informacje powinien przekazywać. 

 

7. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 

informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

Rozporządzenia. 

 

// To ogólne uregulowanie, wynikające z przepisów RODO. Nie ma przeszkód aby kwestie 

współpracy w tym zakresie uregulować bardziej szczegółowo. 

 

8. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych, 

zobowiązany jest zgłosić je Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

ciągu 24 h od stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie powinno uwzględniać co najmniej 

przyczynę i charakter naruszenia ochrony danych, w tym miarę możliwości wskazywać 

kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczą Dane Osobowe.  

9. Administrator ma prawo do żądania od Podmiotu Przetwarzającego dodatkowych danych 

dotyczących naruszenia ochrony Danych Osobowych. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się 



do tego aby, w miarę możliwości, niezwłocznie udzielać szczegółowych odpowiedzi i 

dodatkowych wyjaśnień na zadane przez Administratora pytania dotyczące naruszenia 

ochrony danych. 

 

// W przypadku obowiązku zgłaszania naruszeń kluczowa jest kwestia terminu, w jakim 

ono nastąpi. Pamiętajmy, że administrator ma 72 godziny na zgłoszenie ewentualnego 

naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlatego podmiot 

przetwarzający powinien poinformować administratora możliwie szybko, tak aby ten mógł 

dokonać zgłoszenia do PUODO w terminie. 

 

10. Podmiot Przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie 

powierzone Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie takich danych.  

11. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Podmiotu Przetwarzającego o wybranym 

przez niego rozwiązaniu co do zwrotu lub usunięcia powierzonych Danych Osobowych, w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem. 

12. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu lub usunięcia powierzonych Danych 

Osobowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Administratora powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 11.  

13. W przypadku gdy Administrator nie powiadomi Podmiotu Przetwarzającego w terminie 

wskazanym w ust. 11, Podmiot Przetwarzający ma prawo do dokonania usunięcia wszelkich 

Danych Osobowych. 

 

// Pamiętajmy, że przepisy wskazują na to, że to czy dane mają zostać usunięte lub 

zwrócone należy do administratora. Nie zawsze jednak realizacja obu obowiązków będzie 

możliwa w jednym czasie. W innych przypadkach (np. przy przechowywaniu danych na 

serwerze) dane mogą być zwrócone administratorowi a następnie usunięte z fizycznych 

nośników, które znajdują się pod kontrolą podmiotu przetwarzającego. 

 

14. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nieprzekazywania powierzonych Danych 

Osobowych do państw trzecich, chyba że uprzednio uzyska od Administratora pisemną zgodę 



w tym zakresie. W przypadku gdy Podmiot Przetwarzający chce uzyskać zgodę od 

Administratora na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, wykazuje przy tym 

środki podjęte w celu zabezpieczenia przekazanych Danych osobowych, stosownie do treści 

przepisów art. 45-47 Rozporządzenia. 

 

// Przekazywanie danych osobowych poza teren UE nie jest zabronione – powinno jednak 

odbywać się zgodnie z zawartymi w RODO uregulowaniami w tym zakresie. Takie 

przekazanie z reguły będzie dotyczyło różnych usług chmurowych lub usług IT 

świadczonych przez podmioty z USA. 

 

§ 4 

Prawo kontroli 

 

1. Podmiot Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W tym 

celu Administrator może zażądać od Podmiotu Przetwarzającego niezbędnych dokumentów, 

w szczególności polityk bezpieczeństwa, upoważnień dla pracowników mających dostęp do 

danych osobowych, analiz ryzyka, list stosowanych zabezpieczeń, rejestru kategorii czynności 

przetwarzania prowadzonego przez Podmiot Przetwarzający w stosunku do Danych 

Osobowych oraz innych informacji związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych, a także 

dokonać inspekcji siedziby Podmiotu Przetwarzającego, w godzinach jego działalności. 

 

// Obowiązek umożliwienia w umowie audytu został nałożony na podmiot przetwarzający 

bezpośrednio w RODO. Stąd też takie uregulowanie musi znaleźć się w umowie. Może być 

ograniczony koniecznością przestrzegania pewnych procedur lub warunków przez 

administratora – ale nie może być zupełnie wyłączony.  

 

2. Administrator zobowiązany jest poinformować Podmiot Przetwarzający o terminie  

i zakresie planowanej kontroli, w szczególności tego jakich czynności przetwarzania dotyczyła 

będzie kontrola oraz czy Administrator żąda dostępu do systemów informatycznych Podmiotu 

Przetwarzającego, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.  

 



//Możliwe jest bardziej szczegółowe uregulowanie kwestii informowania o audycie i 

ustalania jego terminu. 

 

3. W ramach kontroli Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do umożliwienia osobom 

przeprowadzającym kontrolę dostęp do miejsc, w których przetwarza powierzone mu Dane 

osobowe, udzielić dostępu do systemów informatycznych, w których przetwarzane są 

powierzone Dane Osobowe oraz udzielić Administratorowi, wszelkich informacji lub złożyć 

pisemne wyjaśnienia dotyczące przetwarzania powierzonych Danych Osobowych. 

 

// Niekiedy w umowach wskazuje się wprost w jakich miejscach lub systemach 

przetwarzane będą powierzone dane osobowe, tak aby z umowy jasno wynikało do czego 

dostęp ma administrator w ramach audytu. 

 

4. Podmiot Przetwarzający może uzależnić przeprowadzenie audytu od uprzedniego 

zobowiązania Administratora oraz osób działających w jego imieniu do zachowania wszelkich 

danych, uzyskanych w związku z przeprowadzaniem audytu, w poufności. 

5. Audyt obejmuje jedynie przetwarzanie tych Danych Osobowych, które zostały powierzone 

Podmiotowi Przetwarzającego przez Administratora i nie dotyczy innych danych osobowych, 

które są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający.  

 

// Należy pamiętać, że w ramach audytu Administrator z reguły otrzymuje dostęp do 

informacji, które przedstawiają pewną wartość dla Podmiotu Przetwarzającego – w 

szczególności dotyczących zabezpieczeń lub innych klientów Podmiotu Przetwarzającego. 

Dlatego sugeruję uregulować w umowie tę kwestię i jednoznacznie wskazać, że 

Administrator może zostać zobowiązany do zachowania informacji w poufności, a sam 

audyt nie ma charakteru absolutnego. 

 

6. Kontrolę kończy raport pokontrolny sporządzony na piśmie, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli obu Stron. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym 

niż 21 dni. 

 



§ 5 

Dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych 

 

1. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Administrator udziela na rzecz Podmiotu 

Przetwarzającego ogólnej zgody na dalsze powierzanie przetwarzania Danych Osobowych. W 

przypadku gdy Podmiot Przetwarzający dokonuje zmian dotyczących dodania lub zastąpienia 

Dalszych Podmiotów Przetwarzający, zobowiązany jest poinformować o tym Administratora. 

Administrator ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia 

poinformowania go przez Podmiot Przetwarzający.  

2. W przypadku wyrażenia przez Administratora sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, Podmiot 

Przetwarzający może, według własnego wyboru, złożyć Administratorowi oświadczenie o 

wypowiedzeniu Umowy oraz Umowy Głównej, z zachowaniem miesięcznego terminu 

wypowiedzenia. 

 

// Alternatywą dla powyższego zapisu jest konieczność uzyskiwania uprzedniej zgody 

administratora na dalsze powierzenie przetwarzania danych. Sugeruję aby w umowie 

uregulować co dzieje się w przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora. 

 

3. Dalszy Podmiot Przetwarzający powinien spełniać co najmniej te same gwarancje i obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie oraz w przepisach art. 

28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia. 

 

// Możliwe jest precyzyjne wskazanie jakie wymogi powinien spełnić dalszy podmiot 

przetwarzający, np. w zakresie stosowanych zabezpieczeń, odpowiedzialności itp. 

 

4. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora  

za niewywiązywanie się przez Dalszy Podmiot Przetwarzający ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych. 

 

// Pamiętajmy, że podmiot przetwarzający jest stroną umów zarówno z administratorem 

jak i dalszym podmiotem przetwarzającym. Brak jest bezpośredniego stosunku prawnego 



pomiędzy administratorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Tym samym dalszy 

podmiot przetwarzający nie odpowiada bezpośrednio przed administratorem. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność 

 

1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych 

mu Danych Osobowych w przypadku, gdy nie wywiązał się z obowiązków, które 

Rozporządzenie nakłada na niego jako na Podmiot Przetwarzający lub gdy działa niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

// Ograniczenie odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego, uzależnienie jej od 

spełnienia odpowiednich warunków jak również jej rozszerzenie jest jak najbardziej 

dopuszczalne. Pamiętajmy jednak, że jej wyłączenie lub znaczne ograniczenie może 

skutkować uznaniem, że podmiot przetwarzający nie spełnia wystarczających gwarancji w 

kwestii przekazania mu danych, a tym samym ich przekazanie nie będzie bezpieczne. 

Ewentualna odpowiedzialność za przekazanie danych pomimo wyłączenia 

odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego  obciąża administratora. 

 

2. Odpowiedzialność finansowa Podmiotu Przetwarzającego ograniczona jest do pięciokrotności 

wynagrodzenia, przysługującego Podmiotowi Przetwarzającemu od Administratora w 

stosunku rocznym, stosownie do postanowień Umowy Głównej. 

 

// Możliwe jest inne uregulowanie tej kwestii, np. za pomocą wskazania konkretnych kwot, 

albo nie regulowanie jej w ogóle.  

 

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie znajduje zastosowania w sytuacji gdy szkoda 

spowodowana jest umyślnym działaniem Podmiotu Przetwarzającego. 

 

// Możliwe jest zróżnicowanie odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego w zależności 

od tego czym spowodowane było naruszenie. Możliwe jest także zawarcie odrębnych, 

dodatkowych uregulowań kwestii odpowiedzialności – np. wprowadzenia kar umownych. 



 

§ 7 

Obowiązek zachowania poufności 

 

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje lub materiały dotyczące drugiej 

Strony lub działalności przez prowadzonej przez drugą Stronę, które znajdą się w ich 

posiadaniu, w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy. Dotyczy to zarówno 

informacji przekazanych bezpośrednio Stronie przez drugą Stronę, jak i innych informacji, 

uzyskanych przez Stronę, dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

 

// Obowiązek ten powinien być obustronny – podmiot przetwarzający powinien mieć 

bowiem gwarancję, że administrator nie ujawni np. informacji zawartych w umowie 

powierzenia lub innych danych dot. prowadzonej przez niego działalności. 

 

2. Strony oświadczają, ze w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy informacji 

poufnych związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody drugiej Strony danych w innym celu niż 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

// Ograniczenie celu wykorzystywania informacji pozyskanych w związku z zawarciem 

niniejszej umowy do kwestii związanych z jej wykonaniem. Zapis ten nie dotyczy jedynie 

danych osobowych. 

 

3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy tych danych, które 

zostały upublicznione przez Stronę, której dane te dotyczą lub danych, które Strona przekazała 

drugiej Stronie z zastrzeżeniem, że mogą zostać upublicznione lub przekazane innym 

podmiotom. 

 

// Możliwe jest szersze uregulowanie wyłączeń obowiązku zachowania tajemnicy, a nawet 

uregulowanie kwestii, które informacje będą uważane za dane poufne, a które nie. 



 

§ 8 

Okres obowiązywania umowy 

 

1. Niniejsza Umowa wiąże Strony przez okres obowiązywania Umowy Głównej. 

 

// Czas ten może zostać określony w inny sposób – np. poprzez wskazanie konkretnej daty. 

 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę oraz Umowę Główną ze skutkiem 

natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub przepisami prawa. 

 

// Pamiętajmy, że takie zastrzeżenie, chociaż często stosowane, może rodzić poważne 

konsekwencje dla obu stron – skutkujące często niemożnością dalszego realizowania 

umowy głównej.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe, 

odpowiedzialne za realizację jej postanowień: 

1) ze strony Administratora: ____________________________ 

2) ze strony Podmiotu Przetwarzającego: _____________________________ 

2. Strony uznają, że jeżeli w niniejszej Umowie wskazano obowiązek zawiadamiania lub 

informowania drugiej Strony o jakichkolwiek okolicznościach związanych z zawarciem lub 

wykonaniem niniejszej Umowy, przesłanie informacji lub zawiadomienia do osoby wskazanej 

przez drugą Stronę w ust. 1 za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej uznaje się 

za skuteczne poinformowanie drugiej Strony. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 



4. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Jakiekolwiek spory wynikłe w związku z niniejszą Umową oraz jej wykonywaniem będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dnie jej zawarcia i z tą datą zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy 

lub porozumienia Stron dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowania będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

 

// Są to standardowe klauzule, które znamy również z innych umów gospodarczych. 

Pamiętajmy, że te kwestie również mogą zostać uregulowane inaczej – np. w zakresie 

wskazania sadu właściwego lub innego sposobu rozwiązywania sporów. 

 

 

Administrator 

 

 

______________________ 

 

 

Podmiot Przetwarzający 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


