
Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  Z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  
 

 
U M O W A  P O W I E R Z E N I A  

P R Z E T W A R Z A N I A  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  
 

 

zawarta w dniu ... …………………………. 2021 r. w Warszawie pomiędzy: 

1. Zarządcą Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 

KRS 00002923136, NIP 7010095709, kapitał zakładowy Spółki 500.000,00 zł w całości wpłacony, 
reprezentowaną przez: 

 
       Jana Bogolubowa - Prezesa Zarządu 

 

uprawnionego zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki do jej 
jednoosobowej reprezentacji, 

zwaną dalej Zarządca Rozliczeń 
 

oraz 
 

2. …………... z siedzibą w ……., KRS …., NIP …, kapitał zakładowy spółki …………. zł w całości 
wpłacony, reprezentowaną przez: 

      ………………………………………………  

uprawnionego zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki do jej  
jednoosobowej reprezentacji, 

zwaną dalej ………………., a wspólnie Stronami. 

 

 

 

1. Zarządca Rozliczeń jako Administrator powierza …………………. przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji Umowy o badanie sprawozdania finansowego z dnia  ……..., zwaną dalej 
„Umową o badanie”. 

2. Zakres powierzonych ……………… danych osobowych obejmuje dane osobowe personelu 

i klientów Zarządcy Rozliczeń, przetwarzane przez Zarządcę Rozliczeń i wykorzystywane 

w ramach realizacji jej zadań statutowych. 

3. ………………… uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i na 
potrzeby realizacji czynności związanych z wykonywaniem Umowy o badanie. 

4. …………………. oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych będzie 
odbywało się z poszanowaniem przepisów 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, oraz wydanych na jej podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych bez uszczerbku dla postanowień niniejszej Umowy nie pozostającymi 
w sprzeczności ze wskazanymi powyżej przepisami. 

5.  …………………….. zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

by przetwarzanie przez nią powierzonych jej danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia 
2016/679 i chroniło prawa osób. których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679, 
a także uaktualniać te środki mając na uwadze zakres i kategorię przetwarzanych danych osobowych. 

 

 



6. Zarządca Rozliczeń ma prawo przez cały okres obowiązywania Umowy kontrolować poprawność 
zabezpieczenia i przetwarzania powierzonych …………………….. danych osobowych. Kontrola 

może zostać przeprowadzona m.in. w formie bezpośrednich audytów polegających na dopuszczeniu 
przedstawicieli Zarządcy Rozliczeń do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych 
objętych niniejszą Umową w sposób nie utrudniający bieżącej działalności ………………. Na 

pisemne wezwanie Zarządcy Rozliczeń, ………………… zobowiązana jest do przedstawienia 
odpowiednich dokumentów do kontroli w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. W 

przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności. Zarządca Rozliczeń ma prawo żądać od 
…………………. niezwłocznego wdrożenia zaleceń pokontrolnych. 

7. ……………………… umożliwi Zarządcy Rozliczeń dokonanie przeglądu stosowanych przez 
……………… środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie 
z prawem. 

8. Serwery i nośniki danych ……………….., na których są przetwarzane dane osobowe, serwery 

i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

9. ……………… zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych bez naruszania ich integralności. 

10.  ……………. zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Administratora 

o przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych 
zaistniałych w okresie obowiązywania umowy. 

11.  ……………….. zobowiązuje się współpracować i wspierać Zarządcę Rozliczeń w wywiązywaniu 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679. 

12. ………………….. zobowiązuje się wspierać Zarządcę Rozliczeń jako Administratora poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 

Rozporządzenia 2016/679. W sytuacji, gdy podmiot danych osobowych zwróci się bezpośrednio do 
………………., ……………… przekaże niezwłocznie taki wniosek Administratorowi, wraz 

z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli są one w posiadaniu ………………... 

13. ………………… nie może podpowierzyć przetwarzania powierzonych mu danych osobowych 

objętych tą Umową innym podmiotom na stałe współpracującym z …………. bez uprzedniej zgody 

Zarządcy Rozliczeń wyrażonej na piśmie. Powierzając przetwarzania danych osobowych innym 
podmiotom, ……………… jest obowiązana zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienia 
przez inny podmiot wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie co najmniej takim 
samym jak przewidziany w tej Umowie. 

14. ……………… zapewnia, że powierzone dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom 

przed udzieleniem im przez ………….. imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
w ramach niniejszej Umowy. 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 
 
 
Zarządca Rozliczeń       …………………………… 

 


