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Umowa Powierzenia 

Przetwarzania Danych Osobowych 

 

zawarta pomiędzy następującymi Stronami: 

Maciejem Lochem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Maciej Loch 

IT Monster, pod adresem ul. Bytomska 55/3, 41-605 Świętochłowice, NIP: 

6272739604, REGON: 243663761, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z 

systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym” 

oraz  

Usługobiorcą zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” lub „Podmiotem 

powierzającym”.  

 

Mając na uwadze, że: 

1) Strony zawarły umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie 

udostępnienia i korzystania z platformy do kursów online Skyier („Umowa 

Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Zleceniodawca powie-

rzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie określonym Umową; 

2) Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający 

wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Zlecenio-

dawcy; 

3) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwa-

rzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
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nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako RODO.  

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Zleceniodawca na podstawie art. 28 ust. 3 RODO powierza Wykonawcy dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

umowie. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza 

Wykonawcy do przetwarzania oraz, że jest uprawniony do przetwarzania w 

zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu.  

3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie i na warunkach określonym w niniejszej umowie oraz Umowie Pod-

stawowe. 

4. Dane są powierzane w związku z Umową Podstawową, w szczególności : 

a) Charakter przetwarzania określony jest rolą Podmiotu przetwarzające-

go w postaci obsługi i udostępnienia platformy do kursów online, 

b) Celem przetwarzania jest : umożliwienie Zleceniodawcy sprzedaż kur-

sów online poprzez platformę udostępnioną przez Podmiot przetwa-

rzający oraz zarządzanie opłatami z tytułu udostępnienia platformy.  

5. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone mu dane wyłącznie na udoku-

mentowane polecenie Zleceniodawcy. W razie wątpliwości przyjmuje się, że 

zawarcie umowy głównej, do której odwołuje się niniejsza umowa, stanowi 

udokumentowane polecenie przetwarzania danych. 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 



 
3 

 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, następują-

ce kategorie danych osobowych i dane osobowe:   

a)  Klienci usługi/ produktu Zleceniodawcy (głównie kursów online płatnych, 

bezpłatnych oraz testowych) określonych w Umowie Podstawowej: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, kraj, adres wykonywania działalności go-

spodarczej, dane firmy, NIP, adres e-mail, login funkcjonujący na platfor-

mie Zleceniodawcy, hasło klientów (szyfrowane, przechowywane tylko na 

serwerze), 

b) Kontrahenci Zleceniodawcy : imię, nazwisko, inne, opisane dane w związ-

ku z przyznaniem kontrahentowi kodu rabatowego przez Zleceniodawcę 

lub podjęcia współpracy afiliacyjnej, 

c) Pozostałe dane osobowe umieszczone na serwerze i koncie Zleceniodaw-

cy jako klienta platformy, do których dostęp ma Podmiot Przetwarzający 

w związku z wykonywaniem przez niego Umowy Podstawowej, 

d) Współpracownicy Zleceniodawcy – imię, nazwisko, e-mail, login, hasło 

(szyfrowane, przechowywane tylko na serwerze). 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy Podstawowej, w sposób 

zgodny z treścią umowy i jedynie przez czas jej trwania oraz z aktualnie obo-

wiązującymi przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, w 

szczególności z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-

bowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), dalej jako Ustawa, oraz z innymi przepi-

sami powszechnie obowiązującymi.  

3. Zleceniodawca, na podstawie art. 28 ust. 2, wyraża ogólną zgodę na korzy-

stanie przez Podmiot przetwarzający z innych podmiotów przetwarzających 

przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym na przekazywanie danych do 

państwa trzeciego. 
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4. Wykonawca może dokonać transferu  Danych osobowych do państwa trze-

ciego tylko wtedy, gdy:  

a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych 

do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub 

b) Zleceniodawca i Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli 

umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny me-

chanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do 

państwa trzeciego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy przed roz-

poczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku praw-

nego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 

 

      § 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

– środki organizacyjne i techniczne 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem przetwarzania oraz przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia po-

przez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, o 

których mowa w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpie-

czeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych oso-

bowych.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

a)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają odpowiedni po-

ziom bezpieczeństwa; 
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b)  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwa-

rzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobo-

we przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy i 

RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z art. 28 

ust. 3 lit. c) RODO; 

c)  prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych oso-

bowych; 

d)  osoby upoważnione zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w 

trakcie ich zatrudnienia lub współpracy, jak i po rozwiązaniu zatrudnienia 

lub współpracy;  

e)  dołoży szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, w tym zwłaszcza zgodnie z Polityką ochrony danych oraz In-

strukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwa-

rzania danych osobowych, 

f)  przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową 

oraz przepisami chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą. 

               

§ 4 

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych oraz prawo do 

kontroli 

 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, zobowiązuje się niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 48 godzin zawiadomić Zleceniodawcę o: 

a) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi 

lub instytucji, 

b) każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza, 
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c) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

d) przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kon-

troli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o in-

nych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych. 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do kontroli sposobu wykonywania Umowy 

oraz żądania składania przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień, w sposób 

każdorazowo ustalony przez Strony, po zgłoszeniu zamiaru przeprowadzenia 

sprawdzenia przez Zleceniodawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni robo-

czych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.  

3. Wykonawca, na każdy pisemny wniosek Zleceniodawcy, zobowiązuje się do 

udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych na każde pytanie Zlece-

niodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, a także 

informacji niezbędnych do spełnienia obowiązku określonego w art. 28 RO-

DO (Podmiot przetwarzający).  

4. Wykonawca umożliwia Zleceniodawcy przeprowadzenie audytów i współpra-

cuje przy ich przeprowadzaniu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień i poprawy bezpieczeń-

stwa przetwarzania danych osobowych w terminie i w sposób ustalony przez 

Strony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zleceniodawcę o 

wszelkich czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem, prowadzo-

nych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 

organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości.  

 

§ 5 

Podpowierzenie 
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1. Wykonawca, mając na uwadze art. 28 ust. 2 i 4 RODO, może powierzyć 

konkretne operacje przetwarzania danych osobowych, objęte niniejszą 

umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 

wykonania Umowy Podstawowej oraz niniejszej umowy (Podpowierzenie).  

2. Lista podmiotów współpracujących z Wykonawcą (Podprocesorów): 

a) Amazon Web Services 

3. Zleceniodawca jest uprawniony zgłosić z uzasadnionych przyczyn sprzeciw 

względem powierzenia danych osobowych konkretnemu Podprocesorowi w 

terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o planowanym pod-

powierzeniu. Sprzeciw powinien zostać przekazany w formie udokumento-

wanej i przesłany na adres e-mail Wykonawcy. Wątpliwości co do zasadności 

sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Podmiot przetwarzają-

cy zgłosi Zleceniodawcy w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości prze-

twarzania.  

4. W przypadku dalszego powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapew-

nienia, że podmiot ten będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i 

w zakresie opisanym w Umowie.  

5. Wykonawca, podpowierzając dane osobowe, jest zobowiązany zapewnić, że 

podmioty którym dane podpowierza, spełniają takie same wymagania i obo-

wiązki ochrony danych osobowych, jak Wykonawca. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za naruszenie 

postanowień Umowy przez podmioty, którym przetwarzanie danych podpo-

wierzył.  

 

§ 6 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnio-

nym.  

2. Strony oświadczają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ści-

śle współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich okolicznościach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.  

 

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony - ob-

owiązywania Umowy Podstawowej.  

2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy Podstawowej przez Zleceniodawcę 

jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 8 

Zasady zachowania poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zle-

ceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w ja-

kikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisem-

nej lub elektronicznej („Dane poufne”). 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez zgody Zleceniodawcy w innym celu niż wykonanie Umowy, 
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chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązu-

jących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, 

aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz prze-

chowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych pouf-

nych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwa-

rzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z 

ich treścią, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO. 

 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy po rozwiązaniu Umowy – usunięcie danych 

 

1. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w 

terminie do 180 dni kalendarzowych, jest zobowiązany zwrócić Zleceniodaw-

cy lub trwale usunąć wszelkie dane osobowe powierzone mu do przetwarza-

nia przez Zleceniodawcę ze swojego systemu informatycznego, elektronicz-

nych nośników danych oraz do zniszczenia wszelkich wydruków powstałych 

w trakcie wykonania umowy, a zawierających powierzone do przetwarzania 

dane osobowe.   

2. Do przetwarzania danych po zakończeniu niniejszej umowy może dochodzić 

wyłącznie w tym zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących przepisów 

prawnych, zwłaszcza przepisów szczególnych obowiązujących Wykonawcę 

np. w celu archiwizacji.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno-

ści. 
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2. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powie-

rzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy 

Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych pomiędzy Zleceniodawcą a Podmiotem przetwarzającym należy 

regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postano-

wień. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy usta-

wy Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-

wych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Nieskuteczność, nieważność lub niemożliwość wykonania poszczególnych 

postanowień Umowy nie narusza skuteczności pozostałych postanowień. W 

przypadku wystąpienia takiego postanowienia, Strony zobowiązują się do 

zastąpienia go postanowieniem skutecznym i wykonalnym, o treści możliwie 

jak najbardziej zbliżonej do pierwotnego celu i zamiaru Stron. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej 

Umowy jest sąd właściwości ogólnej.  

 

 

                                                    

 

 

 


