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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu .......................... r. w ……………………….. pomiędzy:  Zleceniodawcą 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Podmiotem powierzającym” 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a Wykonawcą zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

lub „Procesorem”. 

Incom Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373  

reprezentowanym przez: 

Mariusza Stanisława Jaworskiego – Prezesa Zarządu 

 

o następującej treści: 

§1 

Ustalenia wstępne 

1. Podmiot powierzający (Zleceniodawca) oświadcza, że jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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, dalej 

zwane także „Rozporządzeniem” lub „RODO”), a powierzonych do przetwarzania na 

podstawie niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO.  

 
§ 2 

Cel i przedmiot przetwarzania 

1. Podmiot powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy, tj. prawidłowego wykonywania usługi dropshippingu względem Klientów 

Podmiotu powierzającego.  

2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Podmiot powierzający 
wskazał Podmiotowi przetwarzającemu zakres powierzonych do przetwarzania danych, 
tj.  

- imię i nazwisko Klienta,  
- adres wysyłki,  
- numer telefonu, 
- adres e-mail.  

 



Strona 2 z 5 
 

§ 3 

Czas trwania powierzenia przetwarzania danych 

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do 

dnia ustania (wykonania) obowiązków Podmiotu przetwarzającego określonych w umowie,  

o której mowa w § 1 ust. 1. 

§ 4 

Charakter i sposób przetwarzania danych 

1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2, obejmuje dane 

niezależnie od ich formy zapisu, w szczególności w formie papierowej oraz przy 

wykorzystaniu systemów informatycznych i zapisu cyfrowego. 

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2 obejmuje wykonywania 

takich operacji jak: zbieranie, rejestrowanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie, archiwizowanie i usuwanie.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych,  

o których mowa w § 2 ust. 2, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych prawem, w szczególności 

środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 25 oraz 32 RODO. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony  

w niniejszej Umowie lub na udokumentowane polecenie Podmiotu powierzającego, 

chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii lub prawo polskie; 

w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający 

informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie  

z niniejszą Umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności 

do: 

6.1 podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO, w tym 

w szczególności: 

a) 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, 

Procesor wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, 

b) Podmiot przetwarzający oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, 

uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, 

w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych, 

6.2 prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych przez 

Procesora, w tym w szczególności rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 

RODO); 

6.3 zapewnienia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 
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6.4 udostępniania Podmiotowi powierzającemu, na każde jego żądanie, nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z właściwych przepisów 

prawa, w szczególności z Rozporządzenia, w tym przekazywać informacje  

o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach  

w obszarze ochrony danych osobowych;  

6.5 niezwłocznego informowania Podmiotu powierzającego, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów 

krajowych lub unijnych o ochronie danych;  

6.6 przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak to określił Podmiot 

powierzający, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, 

anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe 

zgodnie z wytycznymi Podmiotu powierzającego (jeśli takie działanie mogłoby 

powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, 

Podmiot przetwarzający poinformuje Podmiot powierzający przed jego podjęciem, 

a następnie zastosuje się do polecenia Podmiotu powierzającego); 

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości 

pomaga Podmiotowi powierzającemu 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. 

8. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Podmiot 

przetwarzający pomaga Podmiotowi powierzającemu wywiązać się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 RODO. 

§ 5 

Obowiązek informacyjny i kontrola wykonywania Umowy 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie i rzetelnie zawiadomić Podmiot 

powierzający o: 

a) o wszystkich naruszeniach lub uzasadnionych podejrzeniach naruszenia ochrony 

danych osobowych, 

b) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika  

z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy 

zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia, 

c) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

d) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując 

się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie. 

2. Podmiot powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy 

poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na 14 dni wcześniej doraźnych kontroli 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz 

żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień. 

3. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 2, przedstawiciel Podmiotu 

powierzającego sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele 

obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do takowego protokołu  

w ciągu 3 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych 

mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych. 
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5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie 

Podmiotu powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie 

Umowy danych osobowych. 

§ 6 

Korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć wykonywanie obowiązków objętych niniejszą 

Umową innym podmiotom tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Podmiotu 

powierzającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli do wykonania w imieniu Podmiotu powierzającego konkretnych czynności 

przetwarzania Podmiot przetwarzający będzie korzystał z usług innego podmiotu 

przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną te same 

obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie. Jeżeli ten inny podmiot 

przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 

pełna odpowiedzialność wobec Podmiotu powierzającego za wypełnienie obowiązków 

tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.   

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy i kary umowne 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom 

nieupoważnionym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszej 

Umowy, w następstwie czego Podmiot powierzający, jako dysponent danych 

osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą 

grzywny albo jakąkolwiek inną karą, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć 

Podmiotowi powierzającemu poniesioną z tego tytułu szkodę. 

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich i jest 

zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w związku z niezgodnym z prawem lub 

zapisami niniejszej Umowy przetwarzaniem danych osobowych. 

§ 8 

Zgłaszanie naruszeń 

1. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Podmiot powierzający danych 

osobowych, Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż  

w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Podmiotowi powierzającemu.  

2. Do czasu uzyskania instrukcji od Podmiotu powierzającego, Podmiot przetwarzający 

bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie         

i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.  

3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń 

ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony 

danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Procesor jest 

zobowiązany na każde żądanie Podmiotu powierzającego niezwłocznie udostępnić mu 

dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  
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§ 9 

 

Rozwiązanie Umowy 

1. Podmiot powierzający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający: 

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową, 

b) powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom bez zgody 

podmiotu powierzającego, 

c) nie zaprzestanie niezgodnego z prawem lub niniejszą Umową przetwarzania 

danych osobowych, pomimo wezwania do takiego zaprzestania, 

d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy. 

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Podmiot powierzający jest równoznaczne  

z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

3. Podmiot przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia i rozwiązania umowy, o której mowa 

§1 ust. 1 i niniejszej Umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do   

7 dni, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie 

zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych 

pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Podmiotowi 

powierzającemu protokołem, za wyjątkiem danych osobowych, których dalsze 

przetwarzanie jest wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa – w tym przypadku Podmiot przetwarzający przekazuje Podmiotowi 

powierzającemu wykaz kategorii danych z określeniem czasu ich dalszego 

przetwarzania wynikającego z przepisów prawa. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 2 Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, przepisy 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). 

3. Spory wynikające z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Podmiotu powierzającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

…………………………………………….   ………………………………………

                    

       Podmiot powierzający                                                           Podmiot przetwarzający 


