Umowa powierzenia przetwarzania danych
zawarta w dniu ………………………………………… r. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Administratorem
a
KAR Rachunkowość Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44 - 100), przy ul
Joachima Lelewela 3/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000786112, REGON: 383350571, NIP: 6312685755.
reprezentowaną przez Pawła Miodka – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy Przetwarzającym
zwanymi również łącznie Stronami, albo osobno Stroną
o następującej treści:
§1
Słowniczek.
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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;
2) Dane – należy przez to rozumieć, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 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;
3) Dokumencie - należy przez to rozumieć dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym
zostały zapisane dane osobowe;
4) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub
umowy cywilnoprawnej;
5) Przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak 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;
6) EOG – należy przez to rozumieć Europejski Obszar Gospodarczy.
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§2
Powierzenie przetwarzania Danych.
1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz że jest uprawniony do ich
przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Administrator powierza Przetwarzającemu, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz
umowie zasadniczej do przetwarzania Dane.
3. Umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych przetwarzanych przez
Przetwarzającego.
§3
Charakter, zakres, cel i rodzaj przetwarzanych Danych.
1. Charakter i cel przetwarzania, w tym operacje i podstawowe czynności przetwarzania są
ukierunkowane wyłącznie na zapewnienie realizacji umowy zasadniczej w zakresie obsługi
rachunkowo-księgowej.
2. Zakres przetwarzania obejmuje w szczególności następujące operacje: wprowadzanie, wgląd,
modyfikację, utrwalanie, drukowanie, skanowanie, usuwanie, archiwizację, przesyłanie Danych
Administratora. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego odbywać się będzie w
formie papierowej oraz elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz poczty
elektronicznej .
3. Przetwarzanie będzie obejmować następujące Dane: imiona i nazwiska, drugie imię, nazwy i adresy
firmy/instytucji, PESEL, NIP, REGON, KRS, telefony, adres e-mail, nazwisko rodowe, płeć, daty i
miejsca urodzenia, imię ojca, imię matki, serie i numery dowodów osobistych daty jego wydania i
przez kogo, obywatelstwo, serie i numery paszportów, oddział NFZ, adresy zameldowania, adresy
zamieszkania, adresy Urzędu Skarbowego, nazwy i numery rachunków bankowych, dane o stanie
zdrowia – dokumentacja medyczna, zaświadczenia o niekaralności, wykształcenie – świadectwa,
dyplomy, przebieg zatrudnienia, stopnie awansu zawodowego, świadectwa pracy, wysokość
wynagrodzenia, numery umów, numery faktur i rachunków, daty i miejsca wystawienia faktur i
rachunków, termin płatności, rodzaje usług, dane o stanie majątkowym, dane o prowadzonej
działalności, dane o dochodach, zajmowane stanowiska w spółkach prawa handlowego, numery
działek i Ksiąg Wieczystych, dane nieruchomości, orzeczenia wydane w postępowaniu sadowym,
administracyjnym, podatkowym, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz egzekucyjnym. Dane
członków rodziny: imiona i nazwiska, PESEL, NIP, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania,
adresy zameldowania, orzeczenia wydane w postępowaniu sadowym, administracyjnym,
podatkowym, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz egzekucyjnym.

1.

2.
3.

4.

§4
Obowiązki Przetwarzającego.
Przetwarzający jest zobowiązany do przetwarzania Danych zgodnie z udokumentowanym
poleceniami lub instrukcjami Administratora, a także zgodnie z przepisami prawa, przepisami RODO
oraz do przestrzegania warunków przetwarzania Danych wynikających z niniejszej umowy.
Przetwarzający, w przypadku gdy poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych
przez Administratora poleceń lub instrukcji niezwłoczne go o tym informuje.
Przetwarzający oświadcza, że jego pracownicy, osoby pozostające w jego strukturze organizacyjnej,
stażyści, praktykanci oraz inne osoby współpracujące z nim są należycie upoważnione do
przetwarzania powierzonych mu Danych oraz zostali zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści
powierzonych Danych.
Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których
dostęp do nich jest niezbędny w celu realizacji umowy zasadniczej.
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5. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków
wynikających z przepisów RODO (m.in. w zakresie ochrony danych, zgłaszania naruszeń organowi
nadzorczemu, zawiadamianiu osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, oceny skutków dla
ochrony danych i konsultacji z organem nadzorczym) oraz wspierać Administratora w przypadku
kontroli przestrzegania RODO. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi za
pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych
w rozdziale III RODO oraz wspierać Administratora w przypadku kontroli przestrzegania RODO.
6. Przetwarzający, celem umożliwienia Administratorowi uczestniczenia w czynnościach
wyjaśniających powiadamia go w ciągu 24 godzin o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony
Danych. Powiadomienie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez
Administratora adres.
7. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku
powiadomienia organ nadzoru.
8. Przetwarzający jest zobowiązany do informowania Administratora o planowanych zmianach w
sposobie przetwarzania Danych, w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną
możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora
grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
§5
Bezpieczeństwo Danych.
1. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w
art. 32 RODO, w tym w szczególności:
1) dokonał oceny przydatności środków ochrony danych oraz stosuje je w takim zakresie, w jakim
są one niezbędne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa powierzonych Danych;
2) prowadzi stosowną dokumentację określającą sposób przetwarzania powierzonych Danych
oraz zastosowane środki ochrony danych.
2. Przetwarzający, na żądanie Administratora, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności
przedkłada mu w terminie 7 dni informacje oraz oświadczenie potwierdzające, że zapewnia on
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony przetwarzanych Danych, z
wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
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§6
Prawo kontroli.
Administrator, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego ma prawo kontroli oraz inspekcji,
czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
Danych spełniają warunki określone w przepisach RODO.
Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub wyznaczonej przez niego osobie przeprowadzanie
kontroli lub inspekcji.
Przetwarzający w trakcie kontroli lub inspekcji udziela Administratorowi informacji oraz wyjaśnień
na temat przetwarzania powierzonych Danych.
Przetwarzający stosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Administratora.
Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez
Administratora zaleceń, Przetwarzający informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości.
Przetwarzający współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wykonywanych
przez siebie zadań.
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§7
Dalsze powierzenie Danych.
Administrator, celem realizacji umowy zasadniczej, udziela Przetwarzającemu na czas jej trwania
nieodwołalnej zgody na powierzanie Danych objętych umową do dalszego przetwarzania
Podprzetwarzającemu, zgodnie z zakresem i celem, w jakim dane te zostały mu powierzone do
przetwarzania.
§8
Czas obowiązywania umowy.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy zasadniczej, z zastrzeżeniem terminu
karencji usunięcia danych określonego w § 9 ust. 2 umowy.
§9
Usunięcie Danych.
1. Z chwilą zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Przetwarzający jeżeli nie wymagają tego
przepisy prawa lub nie zostanie na niego nałożony przez jakikolwiek organ obowiązek wymagający
dalszego przetwarzania powierzonych danych osobowych nie ma prawa do dalszego przetwarzania
powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
1) zwrotu Danych;
2) usunięcia wszelkich istniejących kopii Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub
prawo Unii Europejskiej bądź prawo państwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie
Danych.
2. Zwrot lub usunięcie następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia umowy zasadniczej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 następuje na podstawie złożonego przez
Przetwarzającego pisemnego oświadczenia woli chyba, że Strony przyjmą inną formę rozliczenia się
z przewidzianego w tym paragrafie obowiązku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 1 i 2 do
niniejszej umowy.
§ 10
Rozwiązanie umowy.
1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
Przetwarzający:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza Dane w sposób niezgodny z umową.
2. Niezależnie od przyczyn wymienionych powyżej Administrator może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Przetwarzającego lub
Podrzetwarzającego (jeżeli dotyczy) warunków, o których mowa w art. 28 ust. 4 RODO.
§ 11
Zasady zachowania poufności.
1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora.
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie
umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących
przepisów prawa lub umowy.
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§ 12
Postanowienia końcowe.
Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie za realizację umowy o powierzenie przetwarzania
danych osobowych zostało w całości uwzględnione w wynagrodzeniu za realizację usługi księgowej
w ramach wybranego pakietu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Administrator

Przetwarzający
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