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Załącznik nr 3 
 

 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(„Umowa powierzenia”) 
 

§ 1. Definicje 
 

1. Poniższe słowa użyte w niniejszej Umowie powierzenia mają następujące znaczenie: 
1) „RODO” - 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; 

2) „Prawo Ochrony Danych Osobowych” - RODO oraz inne obowiązujące przepisy z 
zakresu ochrony danych osobowych; 

3) „Umowa” – umowa o świadczenie Usług w ramach Kampanii Promocyjnej, zawarta 
pomiędzy Organizatorem a Kontrahentem. 

4) „Powierzający” – Kontrahent Kampanii Promocyjnej, który w celu realizacji Umowy, 
powierza Organizatorowi dane osobowe do przetwarzania w imieniu Kontrahenta, w 
zakresie wskazanym w Zleceniu; 

5) „Procesor” – Organizator Kampanii Promocyjnej (OEX Cursor S.A. z siedzibą w 
Warszawie), który w celu realizacji Umowy, przetwarza w imieniu Kontrahenta 
powierzone mu dane osobowe, w zakresie wskazanym przez Kontrahenta w Zleceniu 
lub dodatkowych uzgodnieniach poczynionych w formie dokumentowej, w tym za 
pośrednictwem poczty elektronicznej; 

6) „Dane Osobowe” - dane osobowe, w rozumieniu nadanym przez RODO, powierzone 
przez Powierzającego do przetwarzania przez Procesora, poprzez ich przekazanie, 
transfer, bądź uzyskane w związku z wykonywaniem przez Procesora obowiązków 
umownych; 

7) „Podmiot/-y Danych” – osoba/-y której/-ych Dane Osobowe dotyczą; 
8) „Dni Robocze” - dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od 

pracy; 
9) „Organ Nadzorczy” – właściwy organ nadzorujący ochronę danych osobowych, w 

szczególności - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
2. Terminy, takie jak: „administrator”, „przetwarzający”, „przetwarzanie” oraz „naruszenie 

ochrony danych osobowych”, przyjmują odpowiednio brzmienie nadane im przez RODO. 
 

§ 2. Przedmiot Umowy powierzenia 
 

1. Umowa powierzenia reguluje kwestie powierzenia i ochrony Danych Osobowych 
przetwarzanych przez Procesora w imieniu Powierzającego, w związku z realizacją Umowy. 

2. Umowa powierzenia wraz z zakresem przetwarzania Danych Osobowych, zawartym w 
Zleceniu lub dodatkowych uzgodnieniach poczynionych w formie dokumentowej, w tym za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi polecenie przetwarzania danych 
osobowych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 
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§ 3. Zasady powierzenia przetwarzania Danych Osobowych 
 

1. Powierzający powierza, a Procesor zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe w zakresie 
i celu niezbędnym do realizacji Umowy. 

2. Powierzający powierza Procesorowi Dane Osobowe, w zakresie wskazanym w Zleceniu lub 
dodatkowych uzgodnieniach poczynionych w formie dokumentowej, w tym za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Czynności przetwarzania będą wykonywane zarówno w systemach informatycznych 
Procesora, jak i poza tymi systemami. 

 
§ 4. Obowiązki Stron 

 
1. Powierzający gwarantuje, że Dane Osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, 

oraz że Procesor nie przetwarza więcej Danych Osobowych Podmiotów Danych, niż jest to 
wymagane do spełnienia tych celów. 

2. Powierzający zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania Danych 
Osobowych Procesorowi, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania.  

3. Procesor będzie przetwarzać powierzone Dane Osobowe zgodnie z Prawem Ochrony 
Danych Osobowych; w szczególności zobowiązuje się do: 
1) przetwarzania powierzonych Danych Osobowych wyłącznie na podstawie Umowy 

powierzenia lub innego udokumentowanego polecenia Powierzającego, za jakie uważa 
się polecenie przekazane drogą pisemną lub elektroniczną, 

2) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych Danych 
Osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy w trakcie trwania Umowy 
powierzenia oraz po jej zakończeniu zarówno Danych Osobowych, jak i sposobów ich 
zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy, 

3) spełnienia wszelkich wymogów w zakresie przetwarzania danych osobowych, 
nałożonych na podmioty przetwarzające, wynikających z Prawa Ochrony Danych 
Osobowych, w szczególności w zakresie wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO, zapewniających ochronę 
powierzonych Danych Osobowych m.in. przed: 
a) niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, 

utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym 
dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych) oraz 

b) przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
4) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych 

w imieniu Powierzającego, 
5) w przypadku konieczności podpowierzenia Danych Osobowych – przestrzegania 

warunków podpowierzania, określonych w § 6 Umowy powierzenia, 
6) pomagania Powierzającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w 

realizacji obowiązków wobec osób, których powierzone dane dotyczą, wynikających z 
Prawa Ochrony Danych Osobowych, w szczególności rozdziału III RODO,  

7) pomagania Powierzającemu w realizacji obowiązków Powierzającego jako 
administratora, wynikających z art. 32 – 36 RODO. 
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§ 5. Prawo kontroli 
 
1. Powierzający ma prawo do kontroli przetwarzania Danych Osobowych, dokonywanego 

przez Procesora z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z Prawem Ochrony 
Danych Osobowych oraz postanowieniami Umowy powierzenia, w postaci audytu (w tym 
inspekcji), realizowanego przez Powierzającego lub audytora upoważnionego przez 
Powierzającego. 

2. Powierzający ma prawo do jednego w roku audytu planowanego, o którym poinformuje 
Procesora z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz do audytów nieplanowanych w 
przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o których Powierzający 
poinformuje Procesora nie później niż 48 godzin przed terminem ich przeprowadzenia.  

3. Jeżeli z ważnych powodów, w ocenie Procesora, audyt nie może zostać przeprowadzony 
we wskazanym terminie, Procesor poinformuje o tym fakcie Powierzającego, wskazując 
uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin 
audytu. 

4. Audyt może być przeprowadzony w godzinach 9:00 – 16:00 i trwać nie dłużej niż dwa dni 
robocze. Powinien się odbywać w sposób jak najmniej uciążliwy i dezorganizujący 
prowadzenie przez Procesora działalności. Procesor ma prawo odmówić wykonania 
czynności, które mogą spowodować zakłócenie normalnego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

5. Audyt (inspekcja) powinien być przeprowadzony z poszanowaniem zasady 
proporcjonalności działań oraz nie powinien grozić lub skutkować naruszeniem tajemnicy 
przedsiębiorstwa Procesora, jego podwykonawców lub klientów. Przedstawiciel Procesora 
ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach związanych z przeprowadzeniem 
audytu (inspekcji).  

6. Powierzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania upoważnionego audytora, który 
ponadto nie może być podmiotem konkurencyjnym wobec Procesora. 

 
§ 6. Podpowierzenie, udostępnienie Danych Osobowych 

 
1. Powierzający wyraża zgodę na udostępnienie przez Procesora danych osobowych 

podmiotom będącym operatorami pocztowymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe. 

2. Powierzający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora przetwarzania Danych 
Osobowych podmiotom niebędącym operatorami pocztowymi, a świadczącym usługi 
kurierskie, transportowe, spedycyjne oraz innym podwykonawcom (dalej: 
„Subprocesorzy”), w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy. 

3. Procesor, zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z usług Subprocesorów, którzy 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by dokonywane przez nie przetwarzanie danych osobowych spełniało 
wymogi Prawa Ochrony Danych Osobowych. Podpowierzenie wymaga zawarcia przez 
Procesora z Subprocesorem umowy podpowierzenia. 

4. Procesor przekaże Powierzającemu, na jego żądanie, aktualna listę Subprocesorów.  
 

§ 7. Zgłaszanie naruszeń ochrony Danych Osobowych 
 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, Procesor, 
zobowiązany jest niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia 
naruszenia), przekazać Powierzającemu, na adres email wskazany w Zleceniu, informację o 
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zaistniałym zdarzeniu, w tym dane niezbędne Powierzającemu do zgłoszenia naruszenia 
ochrony danych Organowi Nadzorczemu, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, przy 
czym jeżeli Procesor nie jest w stanie w w/w czasie przekazać Powierzającemu wszystkich 
w/w informacji, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. 

2. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Powierzającego o: 
a) wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego przez Organ Nadzorczy w 

odniesieniu do powierzonych Danych Osobowych,   
b) wydanych przez Organ Nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych 

skargach w sprawach wykonania przez Procesora przepisów o ochronie danych 
osobowych, dotyczących powierzonych Danych Osobowych, 

c) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych Danych Osobowych, 
d) złożeniu jakiejkolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń skierowanych do 

Procesora lub skierowanych do Powierzającego, lecz złożonych u Procesora przez 
jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności Podmioty Danych. 

 
§ 8. Odpowiedzialność Procesora 

 
1. Każda ze Stron odpowiada za szkody rzeczywiste wyrządzone drugiej Stronie, w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy powierzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedzialność Stron za utracone korzyści i szkody pośrednie drugiej Strony jest 
wyłączona. 

2. Procesor ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osoby, której dane dotyczą w 
zakresie i granicach wynikających z RODO. 

 
§ 9. Obowiązki po rozwiązaniu Umowy  

 
1. Niniejsza Umowa powierzenia została zawarta na czas określony, tj. na czas obowiązywania 

Umowy oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 
powierzenia. 

2. Powierzający powierza Procesorowi przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie na czas 
niezbędny do realizacji Umowy. Po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy, Procesor 
zobowiązany jest do zakończenia czynności przetwarzania Danych Osobowych na zlecenie 
Powierzającego, i w zależności od decyzji Powierzającego albo usuwa powierzone Dane 
Osobowe albo zwraca je Powierzającemu, a następnie, usuwa istniejące kopie Danych 
Osobowych, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują 
przechowywanie całości lub części albo ich przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Procesora, tj. 
ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 
§ 10. Postanowienia końcowe 

 
1. W zakresie nieuregulowanym Umową powierzenia, mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

 


