Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
001225/03/17/1
zawarta w dniu .............................................. (zwana dalej „Umową”),
pomiędzy
Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, reprezentowaną przez działającego na podstawie stosownego
pełnomocnictwa działa Manager Centrum Rozliczeniowego AIP Mazowsze - Aleksandra Nowak
zwaną dalej „Procesorem”
a
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
zwaną dalej „ Administratorem danych”
zwane dalej łącznie „Stronami”
PREAMBUŁA
Mając na uwadze, iż Strony łączy umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z oprogramowania
ANNA służącego do automatycznej obsługi komunikacji z Klientem Administratora ” (dalej: „Umowa
główna”), a Procesor świadczy usługi w zakresie udostępniania specjalistycznego oprogramowania ANNA do
komunikacji z Klientem Strony zgodnie postanowiły, co następuje:
Administrator oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie ……………………..

Definicje
Ilekroć w Umowie jest mowa o zwrocie zawartym poniżej, Strony przyjmują określone
w słowniku znaczenie:
1. „dane osobowe”, „administrator danych”, „przetwarzanie danych”, „system informatyczny” ma to
samo znaczenie, jakie nadaje mu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”;
2. Zbiorze danych” rozumie się zbiór danych o nazwie . ………………………………..
3. ”Umowie”, rozumie się przez to niniejszą umowę, zawierającą całość ustaleń pomiędzy Stronami.;
4. „środki techniczne i organizacyjne”, rozumie się przez to te środki ochrony fizycznej,
zabezpieczenia informatyczne, kryptograficzne oraz stosowane w tym zakresie rozwiązania
organizacyjno-prawne, których celem jest ochrona danych osobowych przed przypadkowym albo
nieuprawnionym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem
lub dostępem na zasadach określonych w Umowie.

Artykuł 1
Przedmiot Umowy
1.

Strony zgodnie postanawiają, że w celu pełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Administrator danych powierza
Procesorowi do przetwarzania dane osobowe wskazane w art. 3 ust. 1 w celu świadczenia usługi, w
zakresie wynikającym z łączącej Strony umowy głównej. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania
danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Umowie, Ustawie i wydanych na jej
podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Powierzone Procesorowi na podstawie Umowy dane
osobowe będą przetwarzane na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2.

Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w regulaminie świadczenia usługi Anna.

Artykuł 2
Oświadczenia Stron
1.

Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy
powierzonych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszej Umowy jest Administrator
danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Administratora danych stanowi element
usług świadczonych przez Procesora na rzecz Administratora danych.

2.

O celach i środkach przetwarzania powyższych danych osobowych decyduje wyłącznie Administrator
danych. Procesor jest podmiotem, o którym mowa w treści art. 31 ust.1 Ustawy.

3.

Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe
zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator danych oświadcza, że
powierzone Procesorowi dane nie ujawniają, bezpośrednio ani w jakimkolwiek kontekście, danych
osobowych wymienionych w art. 27 ust. 1 Ustawy oraz, że zgłosi powierzone Spółce zbiory danych do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy zbiory nie będą
podlegały zwolnieniu z tego obowiązku na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
Ustawy.

Artykuł 3
Zakres powierzenia danych i zobowiązania Stron
1.

Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące dane
osobowe użytkowników korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych przez
Administratora danych:
• nazwisko i imię
• adres zamawiającego
• adres do wysyłki
• adresy poczty elektronicznej;
• adresy IP
• numer telefonu

2.

Powierzenie, o którym mowa w treści niniejszego Artykułu obejmuje przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji przez Procesora następujących czynności:
a) świadczenie na rzecz Administratora danych usługi udostępnienia oprogramowania ANNA i
przetwarzania za jego pomocą informacji w tym informacji związanych z kontaktem z
Klientami lub potencjalnymi Klientami administratora;
b) przechowywanie danych osobowych.
c) wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych

3.

Procesor jest uprawniony przetwarzać powierzone jej przez Administratora danych dane osobowe
wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz Umowy Głównej dotyczącej korzystania z oprogramowania ANNA oraz świadczenia usług drogą elektroniczna z nim
związanych. Przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż określone w zdaniu poprzednim
wymaga zgody Administratora danych oraz spełnienia przez Procesora wymogów określonych
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej
Umowie, powinny być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Procesor jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Administratora
danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania
tych przepisów Procesor ponosi odpowiedzialność nie szersza niż administrator danych osobowych.
Procesor przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.

Procesor, jako podmiot przetwarzający dane powierzone przez Administratora danych, oświadcza, że w
trakcie obowiązywania umowy system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system
zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy polskiego i
europejskiego prawa.

6.

Subpowierzeniem przetwarzania danych osobowych nie jest przekazywanie danych osobowych
podwykonawcom lub współpracownikom Procesora. Ustala się, że w imieniu Procesora powierzone
dane osobowe przetwarzać mogą wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od upoważnienie , w
szczególności w związku z działalnością startUpu ANNA. W celu wypełniania obowiązku wydawania
przez Procesora upoważnień podległym podwykonawcom lub współpracownikom Administrator
danych umocowuje Procesora do realizacji procesu zarządzania uprawnieniami w stosunku do
współpracujących podmiotów w jego imieniu. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych
osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnicą objęte są
również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania
danych osobowych.
6.a Procesor może dokonać dalszego powierzenia (podpowierzenie) danych osobowych
powierzonych przez powierzającego , bez uprzedniej zgody Administratora danych lub
Powierzającego , jeżeli taka czynność będzie wymagana w celu właściwego wykonania
obowiązków wynikających z łączącej Strony współpracy. W przypadku podpowierzenia danych
osobowych przez Procesora, Procesor zobowiązany jest zapewnić, aby podmiot, któremu dane
osobowe zostały podpowierzone wypełnił zobowiązania, o których mowa w ust. 1-4.

7.

Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania pozyskanych
danych i informacji w związku z realizacją Umowy, a w tym danych osobowych, w celach innych niż
określone w Umowie.

8.

Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych
osobowych w ramach każdego z przekazanych Procesorowi zbiorów danych, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, w
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

Art. 4
Odpowiedzialność
1.

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych jakie
określono w Umowie (w tym odnośnie złożonych oświadczeń), Ustawie i/lub odpowiednich aktach
wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna
naruszenia jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony
ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („ damnum emergens ”) i wyłączają
odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („ lucrum cessans ”).

Art. 5
Czas trwania umowy
1.
2.
3.

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem Stron.
W wypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy, Procesor zobowiązuje się do usunięcia powierzonych
danych w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od wygaśnięcia Umowy.

Art. 6
Postanowienia końcowe
1.

Strony wyznaczają osoby do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy:
a) ze strony Administratora : ..............., numer tel. ......................., e-mail: .........................;
b) ze strony Procesora: Bartosz Czerkies numer tel. +48 607 294 069, e-mail: kontakt@getanna.pl

2.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a
w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa.

4.

Wszystkie ewentualne sprawy sporne, Strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w
razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Procesora.

5.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

6.

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

……………………………………

………………………………………

……………………………………

………………………………………

