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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 zawarta w dniu ............................. r. w Zielonej Górze pomiędzy 

 

Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-040-85-92, REGON: 
978073378, EORI PL973040859200000, e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl, zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem 
przetwarzającym” 

 

a 

 

…................................................... z siedzibą w …............................ przy ul. ……………......…………., ……….......… NIP: …..................................., 
REGON: ……...............………., reprezentowanym przez ……………............…. -, zwanym w dalszej części umowy  „Administratorem danych”, 

 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każdy z nich z osobna ,,Stroną”,  

  

o treści następującej: 

 

 

§1 Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron 

 

1. Strony zawierają umowę powierzania przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej ,,Umową”, na mocy której Administrator 
danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje  
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”). 

2. Powierzenie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje w celu realizacji zamówień oraz dostawy przesyłek z 
zamówieniami Klientom Administratora. 

3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe Klientów Administratora w 
postaci:  

1) Nazwa firmy; 
2) NIP/REGON/KRS; 
3) Imię i Nazwisko; 
4) Imię i Nazwisko osób kontaktowych; 
5) Adres (kod pocztowy, miasto, ulicę, nr domu, nr mieszkania); 
6) Numer telefonu; 
7) Adres e-mail. 

4. Zakres powierzenia, wskazany w pkt. 3 może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora 
danych. Ograniczenie albo rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych nowej treści pkt. 3 
drogą elektroniczną. W przypadku braku reakcji ze strony Podmiotu przetwarzającego w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania 
wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie  
w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie. 

6. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe, w związku z czym  
z mocy prawa jest zobowiązany do dokonywania operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z 
rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. - dalej: ,,RODO”). 

7. Administrator danych oświadcza, że zgodnie z przepisami RODO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych tylko takim 
podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

8. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe, 
aby wykonać przedmiot niniejszej Umowy. 



 

Global Service Group Paweł Kapustka 
ul. Urszuli 17 
65-147 Zielona Góra 
NIP: PL9730408592 
e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl 

 

 

9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zna przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

10. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powiązanymi z nimi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

11. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnia wymogi, jakie na podmioty przetwarzające nakładają obowiązujące przepisy z 
zakresu ochrony danych osobowych. 

12. Strony oświadczają, że będą ze sobą zgodnie i lojalnie współpracować na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. 

 

§2 Charakter i cel przetwarzania 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie miało na celu realizację zamówień oraz dostawy przesyłek z 
zamówieniami Klientom Administratora w zakresie: zbierania, dostępu, utrwalania, wprowadzania, porządkowania, zapisywania, 
przechowywania, pobierania, opracowywania, udostępniania, usuwania danych dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

 

§3 Czas powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zaprzestać dalszego przetwarzania danych 

osobowych w imieniu Administratora danych. W przypadku naruszenia tego postanowienia będzie uznawany za administratora 
danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych bez polecenia Administratora danych. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany, według wyboru 
Administratora danych, do: 
a) usunięcia wszelkich istniejących kopii danych osobowych - najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od 

dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, albo 
b) zwrotu powierzonych danych osobowych Administratorowi danych w sposób określony przez Administratora danych - 

najpóźniej w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 
5. Podmiot przetwarzający nie jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu danych osobowych wyłącznie wówczas, gdy prawo polskie 

lub prawo europejskie nakazuje mu w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe, niezależnie od wygaśnięcia lub rozwiązania 
niniejszej Umowy. 

6. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresy wypowiedzenia. 
7. Administrator danych jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia 

ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów 
RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy,  
a w szczególności: 
1) Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy 

podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych; 
2) Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie 

przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych; 
3) Administrator danych w wyniku przeprowadzonego przez siebie audytu stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy 

podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących 
przepisów prawa lub Podmiot przetwarzający nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 8 ust.7 
niniejszej Umowy. 

 

§4 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

 

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora 
danych i w zakresie przez niego określonym. 

2. W przypadku zbierania danych osobowych w imieniu Administratora danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany spełnić 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązek informacyjny - w sposób uzgodniony z Administratorem danych. 

3. Podmiot przetwarzający nie może bez zgody Administratora danych przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych, jak również korzystać z usług podmiotów, które wymagają przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym z wyjątkiem zaakceptowanych 
dalszych podmiotów przetwarzających, o których mowa  
w § 9 ust. 5, oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazywanie jest wymagane prawem. 
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4. Jeżeli Podmiot przetwarzający będzie miał zamiar przekazać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
jest zobowiązany dokonać uprzedniego zawiadomienia Administratora danych - w celu ustalenia przez Administratora danych, czy 
takie przekazanie jest zgodne z prawem. 

5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zapewnienia 
tajemnicy. Administrator danych ma prawo żądać listy osób upoważnionych oraz zapewnienia wglądu do oświadczeń o 
zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy. 

6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby dostęp do danych osobowych posiadały wyłącznie osoby upoważnione, 
zaznajomione z zasadami ochrony danych osobowych oraz odpowiednio przeszkolone w tym zakresie. Ponadto Podmiot 
przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby dostęp do danych osobowych miała jak najmniejsza liczba osób. 

7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, odnotowując w nim 
wszystkie informacje wymagane art. 30 ust. 2 RODO. Na żądanie Administratora danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany 
zapewnić wgląd do prowadzonego rejestru, bez uszczerbku dla tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego oraz 
tajemnicy innych podmiotów,  
z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje. 

8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udostępniania Administratorowi danych wszelkich informacji niezbędnych do 
wykazania spełniania obowiązków przewidzianych w art. 29 RODO. 

9. Jeżeli Podmiot przetwarzający dojdzie do wniosku, że polecenie wydane przez Administratora danych narusza obowiązujące 
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora danych, 
wskazując, jakie polecenie i dlaczego, jego zdaniem, narusza obowiązujące prawo - pod rygorem utraty roszczeń 
odszkodowawczych wobec Administratora danych w przypadku niewypełnienia tego obowiązku. 

10. Podmiot przetwarzający nie może bez zgody Administratora danych dokonywać profilowania, jak również dokonywać 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji  
w odniesieniu do osób, których powierzone dane osobowe dotyczą. Jeżeli profilowanie  
i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie uzasadnione na potrzeby niniejszej Umowy, Strony uzgodnią zasady 
oraz zakres dokonywania tych czynności przez Podmiot przetwarzający. 

 

§5 Obowiązki Administratora danych 

 

W ramach niniejszej Umowy Administrator danych jest zobowiązany do: 

a) współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu niniejszej Umowy; 
b) udzielania Podmiotowi przetwarzającemu wszystkich potrzebnych wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania danych 

osobowych w jego imieniu; 
c) zawiadamiania Podmiotu przetwarzającego o wszystkich okolicznościach mających wpływ na wykonywanie niniejszej Umowy; 
d) zawiadamiania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy państwowe, w tym Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
e) zawiadamiania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich roszczeniach podmiotów, których dane dotyczą, związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. 

 

§6 Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej 
pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Po uzyskaniu zgody Administratora danych Podmiot przetwarzający może podpowierzyć poszczególne czynności przetwarzania 
danych osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu w drodze pisemnej umowy, na mocy której na dalszy podmiot 
przetwarzający zostaną nałożone te same obowiązki, co na Podmiot przetwarzający. 

3. Podmiot przetwarzający może korzystać z usług tylko takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa podmiotów danych. 

4. Administrator danych niniejszym wyraża zgodę na podpowierzenie czynności przetwarzania danych osobowych dalszym 
podmiotom przetwarzającym w zakresie i celu zgodnym z niniejszą Umową, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

5. W sytuacji, gdy Podmiot przetwarzający zamierza: 
a) podpowierzyć czynności przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu niż wymieniony w 

Załączniku nr 1, lub 
b) dokonać zmiany sposobu podpowierzenia w odniesieniu do dalszych podmiotów przetwarzających wymienionych w 

Załączniku nr 1 przed podpowierzeniem lub dokonaniem zmiany jest zobowiązany powiadomić pisemnie  
o tym zamiarze Administratora danych. 
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6. Jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Administrator danych stwierdzi, że podpowierzenie czynności 
przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu lub zmiana sposobu podpowierzenia narusza przepisy  
z zakresu ochrony danych osobowych lub postanowienia niniejszej Umowy, może wnieść sprzeciw, wskazując przyczyny, z powodu 
których wniesienie sprzeciwu jest zasadne. Wzór sprzeciwu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z ust. 6 Podmiot przetwarzający nie może podpowierzyć czynności przetwarzania 
danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu lub dokonać zmiany sposobu podpowierzenia. 

8. Jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Administrator danych nie wniesie sprzeciwu w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, Strony przyjmują, że wyraził zgodę na zamiar Podmiotu przetwarzającego. 

9. Administratorowi danych przez cały czas trwania niniejszej Umowy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec podpowierzenia 
czynności przetwarzania danych osobowych, przy czym Administrator danych jest zobowiązany wskazać przyczyny,  
z powodu których wniesienie sprzeciwu jest zasadne. Wzór sprzeciwu stanowi Załącznik nr 3. 

10. W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z ust. 9 Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zaniechać podpowierzenia czynności 
przetwarzania danych osobowych  
i powiadomić Administratora danych o wykonaniu tego obowiązku. 

 

§7 Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 

 

1. Przez cały okres trwania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć i stosować odpowiednie środki 
techniczne oraz organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiedniego do 
ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy. 

2. Podmiot przetwarzający powinien w szczególności wdrożyć - zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak również w 
czasie samego przetwarzania - odpowiednie środki zaprojektowane w celu skutecznej  realizacji zasady ochrony danych określonych 
w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą - zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania, a także 
aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania - zasad 
domyślnej ochrony danych.  

3. Podmiot przetwarzający wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej powinien uwzględnić stan wiedzy 
technicznej oraz charakter, zakres, kontekst  
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na 
podstawie niniejszej Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany dokonać analizy ryzyka i przedstawić jej wyniki Administratorowi danych. Kolejne analizy 
ryzyka są wykonywane przynajmniej raz na rok lub doraźnie, w związku ze zmianą sposobu przetwarzania danych osobowych lub 
poważnym naruszeniem ochrony danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych  
o wszelkich okolicznościach wpływających na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, a w szczególności o zmianie 
środków technicznych i organizacyjnych. 

 

§8 Kontrola Podmiotu przetwarzającego 

 

1. Administrator danych (osobiście lub przy pomocy osoby przez niego upoważnionej) jest uprawniony do kontroli Podmiotu 
przetwarzającego w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator danych jest uprawniony do zlecenia na swój koszt audytu u Podmiotu przetwarzającego podmiotowi zewnętrznemu. 
3. Administrator danych jest zobowiązany powiadomić Podmiot przetwarzający  

o planowanej kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni. 
4. Po dokonaniu kontroli jest sporządzany protokół pokontrolny, w którym Administrator danych może wskazać stwierdzone 

uchybienia w zakresie przetwarzania danych osobowych. Protokół jest przekazywany Podmiotowi przetwarzającemu najpóźniej  
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia kontroli. Podmiot przetwarzający może odnieść się do zastrzeżeń 
Administratora danych najpóźniej  
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego. 

5. Protokół pokontrolny jest podpisywany przez Administratora danych oraz Podmiot przetwarzający. W sytuacji, gdy Podmiot 
przetwarzający odmówi podpisania protokołu pokontrolnego, w treści protokołu należy wskazać adnotację o przyczynach odmowy. 

6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie wdrożyć zalecenia pokontrolne - pod rygorem rozwiązania niniejszej 
Umowy. 

 

§9 Zawiadamianie o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
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1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych 
osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych. 

2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany 
zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych - bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin od chwili powzięcia informacji o 
podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. 

3. W zawiadomieniu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz 
środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków - wraz z niezbędną 
dokumentacją. 

4. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy. 

5. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora danych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie rozsądne 
czynności mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia. 

6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić Administratorowi danych możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności 
zdarzenia. 

7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które 
umożliwią Administratorowi danych wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych i podmiotów danych. 

 

§10 Obowiązek współpracy 

 

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem danych 
 w zakresie wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, uprawnień przewidzianych w art. 13-22 RODO. W szczególności 
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany: 

a) udzielać wszystkich informacji i wyjaśnień koniecznych do realizowania uprawnień podmiotu, którego dane dotyczą; 
b) na polecenie Administratora danych - przygotować projekt odpowiedzi na żądanie lub udzielić odpowiedzi na żądanie;  
c) informować Administratora danych o wszystkich żądaniach zgłoszonych bezpośrednio do Podmiotu przetwarzającego; 
d) dotrzymywać terminów związanych z realizacją uprawnień podmiotu, którego dane dotyczą. 

2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem danych przy wszelkich kontaktach Administratora 
danych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych 
prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem danych  
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, tj. w zakresie realizacji obowiązków przewidzianych w art. 32-36 
RODO. 

 

§11 Odpowiedzialność  

 

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za: 

a) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową; 
b) niepowiadomienie Administratora danych o braku możliwości technicznych, organizacyjnych lub innych, potrzebnych do 

realizowania czynności; 
c) wykorzystywanie danych osobowych w celach nieuzgodnionych z Administratorem danych; 
d) realizację powierzonych czynności w sposób wadliwy i niezgodny z ustaleniami wynikającymi z niniejszej Umowy; 
e) niedopełnianie obowiązków informacyjnych wobec Administratora danych wynikających z niniejszej Umowy; 
f) bezpodstawną odmowę wykonywania czynności wynikających z niniejszej Umowy; 
g) opóźnienie w wykonaniu czynności wynikających z niniejszej Umowy; 
h) uchylanie się od współdziałania z Administratorem danych; 

2. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za: 

a) niedopełnianie obowiązków informacyjnych wobec Podmiotu przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy; 
b) nieuprzedzanie o czynnościach kontrolnych z wymaganym wyprzedzeniem; 
c) uchylanie się od współdziałania z Podmiotem przetwarzającym. 

3. Strony ponoszą odpowiedzialność wobec siebie za działania: 
a) osób, którym powierzają wykonanie części Umowy, oraz 
b) osób, z pomocą których wykonują Umowę, jak za swoje własne i nie mogą zwolnić się z tej odpowiedzialności, wskazując 

osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Strony. 
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4. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszystkie dalsze podmioty przetwarzające, jak za swoje własne i nie może 
zwolnić się z tej odpowiedzialności, wskazując dalszy podmiot przetwarzający jako wyłącznie zobowiązany wobec Administratora 
danych. 

 

§12 Adresy Stron i dane kontaktowe 

 

1. Strony będą się kontaktować w następujący sposób: 

1) pocztą zwykłą: 

a) Administrator danych: …................................................................................................. 

b) Podmiot przetwarzający: Global Service Group Paweł Kapustka, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra 

2) pocztą elektroniczną: 

a) Administrator danych: ................................................................................................... 

b) Podmiot przetwarzający: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl 

3) telefonicznie: 

a) Administrator danych: …................................................................................................. 

b) Podmiot przetwarzający: +48 68 381 70 00, +48 795 617 517 
 

2. Preferowaną formą kontaktu między Stronami jest komunikacja elektroniczna za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

3. W przypadku nieodebrania listu poleconego skierowanego do Strony wysłana do niej korespondencja uznana zostanie za 

skutecznie doręczoną w dniu powtórnego awizowania. 

 

§13 Poufność 

 

1. Strony będą traktować niniejszą Umowę jako poufną od dnia jej zawarcia.  
2. Zabronione jest, poza wyjątkami określonymi przepisami odrębnymi: 

a) przekazywanie informacji związanych z treścią niniejszej Umowy, jak i jej realizacją, osobom trzecim; 
b) ujawnianie treści niniejszej Umowy w części lub w całości osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku, gdy informacje lub treści objęte klauzulą poufności: 
a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 
b) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu, pod warunkiem, że Strona 

ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami 
prawa. 

c) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony; 
4. Postanowienia o poufności zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji 

działającemu w imieniu Strony pełnomocnikowi, pracownikowi itp., z zastrzeżeniem zachowania przez nich wymogów określonych 
w ust. 1-2. 

5. Strony podejmą wszelkie środki niezbędne do dochowania niniejszej klauzuli poufności przez ich pełnomocników, pracowników itp. 

 

§14 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz inne 

właściwe przepisy prawa. 
3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych 

niniejszej Umowy, Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku 
rozwiązania sporu na drodze polubownej w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia powstania sporu Strony oddadzą spór pod 
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Podmiotu przetwarzającego. 

4. Użyte w niniejszej Umowie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie 
wpływają na interpretację Umowy, podobnie jak kolejność ich uszeregowania. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania 
w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień niniejszej 
Umowy. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania w całości lub części 
postanowienie powszechnie obowiązującym przepisem prawa. 

6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
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7. Podpisaną umowę, Administrator danych powinien przesłać na adres poczty elektronicznej Podmiotu przetwarzającego: 
kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl przed złożeniem pierwszego Zamówienia. 

8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

……………………………….. 

Administrator danych 
…………………………………… 
Podmiot przetwarzający 

  

 

 

 

Wykaz załączników:  

1. Załącznik nr 1: Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających; 
2. Załącznik nr 2: Wzór sprzeciwu Administratora Danych Osobowych; 
3. Załącznik nr 3: Wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. 
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