Umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ______________ r., zwana dalej Umową
pomiędzy:
INTERSTAL S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem : 30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 7 D, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za nr KRS 0000289226, NIP: 663-168-9362,kapitał zakładowy: 142 230 zł w całości wpłacony, zwana dalej INTERSTAL
a
________________ z siedzibą __________________, NIP: _____________, KRS: ___________,
reprezentowaną przez: _____________,
zwaną dalej Kontrahentem
razem i pojedynczo zwanymi dalej również: „Stronami” lub „Stroną”
§1
1. Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie zasad wzajemnego powierzania przez
Strony przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 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 (zwanego dalej
RODO). Umowa dotyczy danych osobowych ludzi wspierających współpracę gospodarczą Stron, wobec których obie
są administratorami, w szczególności pracowników Stron i osób zaangażowanych na podstawie innej niż praca.
2. Strony oświadczają, że w ramach wzajemnej współpracy gospodarczej między Kontrahentem a INTERSTAL
dochodzi do wzajemnego powierzania sobie danych osobowych administrowanych we własnym zakresie przez
każdą ze Stron. Współpracując ze sobą, zarówno INTERSTAL jak też Kontrahent występują wobec siebie bądź w
charakterze administratora danych osobowych bądź w charakterze podmiotu przetwarzającego dane osobowe, tzw.
procesora, w zależności od tego która ze Stron administruje powierzanymi danymi osobowymi.
§2
1. Obowiązywanie niniejszej Umowy i przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie jest związane z trwaniem
współpracy gospodarczej między Kontrahentem a INTERSTAL.
2. Niniejsza Umowa zawarta zostaje pod warunkiem rozwiązującym tzn. ulega automatycznemu rozwiązaniu w razie
zupełnego ustania współpracy gospodarczej Stron. Ewentualne jednostronne rozwiązanie niniejszej Umowy wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i zachowania 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§3
1. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone im dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO, bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego, niniejszą Umową, oraz stosować odpowiedni standard
ochrony praw osób, których dane dotyczą.
2. W sprawach ochrony danych osobowych każda ze Stron oraz osób, których dane podlegają powierzeniu mogą
kontaktować się pod następującymi adresami:
a) INTERSTAL e-mail : m.sasak@interstal.pl
b) Kontrahent:
3. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe powierzone jej przez drugą Stronę w celu realizacji współpracy
gospodarczej Stron.
4. Strony przetwarzają następujące kategorie danych osobowych:
a) imiona, nazwiska, miejsca pracy, adresy e-mail i numerów telefonicznych
b) __________
§4
1. Każda ze Stron przetwarza powierzone jej dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Strony będącej
administratorem tych danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
Strona przekazująca informuje o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z
uwagi na ważny interes publiczny.
2. Strona przetwarzająca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Strony oświadczają, iż systemy informatyczne zastosowane do przetwarzania powierzonych każdej z nich danych
osobowych spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz, że stosują odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
4. Strony przetwarzające nadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom zatrudnionym
przy przetwarzaniu tychże danych. Zapewniają również, iż osoby te będą zapoznane z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz, że zostaną zobowiązane do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy
przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
5. Strona przetwarzająca zobowiązana jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje,
pomagał Stronie będącej administratorem w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązków określonych w art.32
– 36 RODO.
6. Strona przetwarzająca, w miarę swoich możliwości, odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi,
wspomaga Stronę będącą administratorem w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

7. Po zakończeniu przetwarzania, Strona przetwarzająca w zależności od decyzji Strony będącej administratorem
zwraca lub usuwa wszelkie dane osobowe w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. W terminie 7 dni od dnia
zakończenia tej czynności Strona przetwarzająca przedłoży administratorowi pisemny protokół z wykonanych
czynności.
8. Zapis magnetyczny danych osobowych zostanie usunięty logicznie.
§5
Strona przetwarzająca:
a. udostępni Stronie będącej administratorem wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że środki zastosowane
przez nią przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy,
b. umożliwia Stronie będącej administratorem przeprowadzenie kontroli w powyższym zakresie.
§6
1. Strona będąca administratorem wyraża zgodę na korzystanie przez Stronę przetwarzającą z usług innego podmiotu
przetwarzającego (podwykonawca) w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Strona przetwarzająca
zobowiązana jest każdorazowo do poinformowania administratora w formie dokumentowej o zamiarze skorzystania z
usług podwykonawcy oraz zmianach w tym zakresie. Administrator zachowuje prawo do zgłoszenia w formie
dokumentowej - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowej informacji - sprzeciwu w zakresie
wykorzystania przez Stronę przetwarzającą poszczególnego podwykonawcy bądź zmian w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Strona przetwarzająca powierzy dalsze przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy, to na
podwykonawcę zostają nałożone te same obowiązki, co w niniejszej Umowie. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się
ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Strony
administrującej spoczywa na Stronie przetwarzającej, która odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne.
§7
1. Strona przetwarzająca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych, jeśli nie dopełniła
obowiązków, które nakłada na nią Umowa, lub gdy działała poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora
albo wbrew tym instrukcjom.
2. Strona przetwarzająca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania administratora o jakimkolwiek
postępowaniu dotyczącym przetwarzania przez nią danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek
decyzji lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do niej, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez nią
tych danych osobowych.
§8
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy prawa europejskiego, w tym
RODO, oraz polskiego, w tym Kodeks Cywilny.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonania i rozwiązania Umowy, rozpatrywać będzie sąd powszechny.
INTERSTAL S.A.

____________________

____________________

……………………..

_______________

