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Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu . . . . . . . . . . roku pomiędzy Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy al. ks. Jerzego Popiełuszki 3, wpisanym przez 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000062694, kapitał zakładowy 48.569.000 zł, NIP: 618-17-94-690, REGON: 250741642,  

reprezentowanym przez: …………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
(Firmą): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul.  . . . . . . . . . . . . . . . , wpisaną do KRS pod nr . . . . . . . . . . . .,  
NIP nr . . . . . . . . . . . . . .  , REGON . . . . . . . . . .     reprezentowaną przez Pana . . . . . . . . . . . . . . . .   
zwanego dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły 

umowę o następującej treści: 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  
    „Wykonanie obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych   

     oraz instalacji gazowej, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”  
2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy kosztorys ofertowy            z 

przedmiarem robót, oraz oferta Wykonawcy z dnia . . . . . . . .   . Przedmiot umowy musi być 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 

§ 2 
 

1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000,- PLN. 

Wykonawca w w/w okresie zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni 

uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia pod rygorem 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego.  
 

§ 3  
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje począwszy od dnia jej podpisania. 

2. Przedstawicielami Zamawiającego są:, Iwona Rogala, Przemysław Gabrysiak.  

     Wyżej wymienione osoby działają z upoważnienia Zamawiającego do podejmowania  

     niezbędnych uzgodnień. 
 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1. Zmiany te mogą  

    nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi to zmiany warunków niniejszej  

    umowy. 

§ 4  
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1. Za świadczony przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie wynikające z kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę  
i zatwierdzonego  przez  Zamawiającego,  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  robót  określone 

w kosztorysie ofertowym. Wykonawca ma możliwość wystawienia każdorazowo faktury 

częściowej o ile realizacja będzie wykonana w wysokości  co najmniej 90% wyłącznie dla etapu 

prac wymienionych w ofercie w pkt 1 a) i b) dla poszczególnego bloku mieszkalnego. 
 
2.  Roboty, których cen jednostkowych nie obejmuje kosztorys ofertowy rozliczane będą w 

oparciu o odpowiednie normy katalogowe (KNR, KNNR, lub w przypadku braku podstawy 

wyceny - wycena własna), stawkę Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym. W 

odniesieniu do kosztów materiałów i sprzętu nie ujętych w kosztorysie ofertowym - według 

średnich cen netto publikowanych na portalu INTERCENBUD za kwartał poprzedzający okres 

wykonania robót.  
3.  Ceny jednostkowe robót (bez podatku od towarów i usług) określone w kosztorysie ofertowym 

     przez Wykonawcę oraz stawka r-g i narzuty ustalone są na cały okres obowiązywania umowy  
     nie podlegają podwyższeniu.    
4. Wynagrodzenie określone niniejszą umową, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 

kosztorysie ofertowym, oraz zawiera ponadto następujące koszty: wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, oraz wszelkie koszty transportu związane z realizacja robót. 

 

§ 5  
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto . . . . . . . . .  . zł (słownie złotych: 

. . . . . . . . . . . . . . ) w tym obowiązujący podatek VAT.  
2. Ustalona w ust. 1 kwota obejmuje podatek VAT według obowiązujących przepisów prawa. 

Obowiązek naliczenia właściwej stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy.  
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadkach urzędowych zmian w 

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 
   
5. Zamawiający dokona zapłaty prawidłowo wystawionych faktur w terminie 21dni licząc od 

daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
7. Faktury będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego 

płatność. 

8.  Wykonawca  oświadcza ,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany we wszystkich  

fakturach, wystawianych do przedmiotowej umowy należy do Wykonawcy i jest   

rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT. 

9.  Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa          

       w ust. 10 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia     

       1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896.) prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 7.  

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem 
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VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub 

opodatkowane stawką 0%.  

10.    Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności. 

11. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 

26.06.2014 r. z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ 

władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców 

powyżej 5000” 

§ 6  
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi.  
2. Wykonawca wskazał adres e-mailowy: . . . . . . . . . . . . . . . .   , pod który będzie wysyłana 

ewentualna korespondencja w okresie trwania umowy. 

3.   Termin wykonania zamówienia, w zależności od poszczególnych zakresów prac,    

       wymienionych w ofercie : 

                pkt. 1    -  od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022r 

                pkt. 2    -  bez zbędnej zwłoki, każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

§ 7 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - kara 

umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne  w wysokości 10% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym w § 5 ust. 1, za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego za szkodę 

przekraczającą wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać   

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 
 

7.  Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach :  
a)  nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej    

    umowy, w warunkach określonych do zamówienia, oraz w normach i warunkach    

    określonych prawem,  
      b)  wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy,  
      c) dokonania zajęcia majątku firmy Wykonawcy,  

d) jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń przedstawiciela Zamawiającego,   
8. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   
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§ 8    
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9  

Oświadczam, że zostałem poinformowany przed podpisaniem niniejszej umowy, że: 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE 

L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:  

2) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z 

zawarciem niniejszej Umowy jest Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. - siedziba: 62-800 Kalisz, Aleja ks. Jerzego Popiełuszki 3. 

3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w tym profilowaniu. 

4) Przysługują mi prawa: 

• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

• do ograniczenia przetwarzania danych, 

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5) Administrator danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz 

przepisami właściwymi w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych 

prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe związane z 

zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu jej zakończenia.  

6) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z 

Towarzystwem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie 

radców prawnych, firmy informatyczne.  

7) Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest 

warunkiem koniecznym do jej zawarcia i wykonania. 

8) W Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wyznaczono 

Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: 

• telefonicznie: (62) 766-43-60 

• drogą elektroniczną: lokator@tbs.kalisz.pl 

• osobiście w siedzibie Towarzystwa. 

§ 10 
 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

UMOWA  

POWIERZENIA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu …………………………………r. w Kaliszu pomiędzy: 

Kaliskie TBS - Spółka z o.o. mającym swoją siedzibę w Kaliszu przy al. ks. J. Popiełuszki 3 

reprezentowanym przez: ………………….… zwanym dalej „Administratorem” 

 

a  

(Firmą) ............................................., z siedzibą w ..........................., wpisaną do (KRS SR, CEIDG) w 

..................... NIP nr* .......………..... reprezentowana przez .............................................… (lub: 

Panią/Panem ............................, zam. ...................................................., prowadzącą działalność 

gospodarczą i wpisaną(ym) do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą ……………….... NIP 

nr ..........................,) Zwaną(ym) dalej „Podmiotem przetwarzającym” 

 

zwanymi każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

Stosownie do art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w związku z zawartą pomiędzy Stronami 

umową nr ……………………... z dnia ………………………….………..r, zwaną dalej „Umową 

główną”, z realizacją której wiąże się przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 

w imieniu Administratora, Strony zawierają umowę, zwaną dalej „Umową” o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot przetwarzania. 

1. Administrator powierza do przetwarzania w swoim imieniu Podmiotowi przetwarzającemu dane 

osobowe w związku z realizacją zawartej pomiędzy Stronami Umowy głównej, przedmiotem której 

jest ………………………………………………. . 

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 

RODO oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi 

przetwarzającemu.  

§ 2 

Czas trwania przetwarzania. 

1. Czas trwania przetwarzania obejmuje okres obowiązywania Umowy głównej 

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej rozwiązaniu ulega 

również niniejsza Umowa, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Termin obowiązywania niniejszej Umowy zostaje wydłużony do dnia upływu terminu wskazanego 

w § 6 ust. 9 in fine przewidzianego na wykonanie obowiązków w nim wskazanych. 

 

§ 3 

Charakter i cel przetwarzania. 

1. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający będzie miało charakter doraźny, który wynika 

z zawartej pomiędzy Stronami Umowy głównej i określony jest rolą Podmiotu przetwarzającego 
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jako podmiotu świadczącego w sposób doraźny przeglądy objęte Umową główna z dnia….. 

……………….. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej– przekazanie 

danych kontaktowych lokatorów, użytkujących lokale, które zostały objęte przedmiotem Umowy 

głównej z dnia ………. 

3. Przetwarzanie obejmować będzie takie operacje wykonywanych na danych osobowych w sposób 

niezautomatyzowany, jak wykorzystywanie i przechowywanie. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja umowy głównej tj. sprawnej i właściwej 

realizacji zleceń. 

 

§ 4 

Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą. 

Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, poleca Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie w 

jego imieniu danych osobowych zwykłych takich jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (tj. dane 

kontaktowe lokatorów wraz z wykazem lokali objętych zamówieniem). 

 

§ 5 

Obowiązki i prawa Administratora. 

1. Administrator w związku z realizacją Umowy przekaże Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie 

niezbędne do realizacji Umowy informacje. 

2. Administrator lub upoważniony przez niego audytor ma prawo przeprowadzenia u Podmiotu 

przetwarzającego, we wskazanym przez siebie terminie, audytów, w tym inspekcji, w celu 

weryfikacji spełnienia wynikających z niniejszej Umowy obowiązków. Audyt taki, w tym inspekcja 

może odbyć się w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego po uprzednim jego powiadomieniu 

na co najmniej 3 dni robocze przed jego terminem. Po audycie, w tym inspekcji Administrator może 

przekazać Podmiotowi przetwarzającemu pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji. 

3. Administrator ma prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego wszelkich informacji niezbędnych 

do wykazania przez niego spełnienia obowiązków określonych w RODO, w związku                     z 

powierzeniem przetwarzania danych. Informacje te powinny zostać przekazane niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Podmiotowi przetwarzającemu 

żądania.  

§ 6 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego. 

1. Przetwarzanie danych na udokumentowane polecenie administratora. Podmiot przetwarzający 

będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub 

instrukcjami Administratora. Umowa główna jest traktowana jako udokumentowane polecenia 

Administratora. Za udokumentowane polecenia Administratora będą uznawane również inne 

polecenia kierowane do Podmiotu przetwarzającego w związku                z realizacją Umowy 

głównej przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………... lub na piśmie na 

adres …………………………………………………. . Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 

do niezwłocznego poinformowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Przekazanie przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej może nastąpić tylko na udokumentowane polecenie Administratora 

– chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu on podlega - w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 
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Podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Cel i sposób przetwarzania danych w imieniu Administratora. Podmiot przetwarzający może 

przetwarzać powierzone dane wyłącznie w celu i sposób określony w niniejszej Umowie. 

4. Spełnienie wymagań wynikających z RODO. Podmiot przetwarzający uwzględniając stan wiedzy 

technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 

wadze zagrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania wdroży odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne by przetwarzanie danych w imieniu Administratora zapewniało stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający zidentyfikowanemu ryzyku, spełniało wymogi RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą (podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO). 

5. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, by 

osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych 

do których będą miały dostęp. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim polegać będą m. 

in. na nadaniu osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych, zapoznaniu tych osób z przepisami o ochronie danych 

osobowych i z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie oraz odebraniu od tych osób 

stosownych oświadczeń zobowiązujących te osoby do bezterminowego zachowania w tajemnicy 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Przetwarzający prowadzić będzie ewidencję 

osób, którym nadał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy. 

6. Korzystanie z usług innych podmiotów przetwarzających. Podmiot przetwarzający nie może 

skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej 

pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający 

informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia 

innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia 

sprzeciwu wobec takich zmian. Podmiot przetwarzający, w przypadku uzyskania zgody na 

skorzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego w związku z realizacją umowy, przestrzega 

warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 

i 4 RODO. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy – te same obowiązki ochrony danych jak w 

umowie między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa 

wart. 28 ust.3 RODO, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało 

wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na 

nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie 

obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym Podmiocie 

przetwarzającym. 

7. Pomoc w wywiązaniu się z obowiązków Administratora. Podmiot przetwarzający uwzględniając 

charakter przetwarzania zobowiązany jest w miarę możliwości oraz dostępnych jemu informacji 

pomóc Administratorowi wywiązać się z jego obowiązków: odpowiadania na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw  określonych w Rozdziale III RODO; określonych w 

art. 32-36 RODO.  

8. Zawiadomienie Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych. Podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 36 godzin od 

stwierdzenia naruszenia, powiadomić Administratora o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony 

danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora. Zgłoszenie powinno co najmniej: 

1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i 

przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 
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2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pracownika od którego można uzyskać więcej 

informacji; 

3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

4) opisywać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych 

osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego 

ewentualnych negatywnych skutków. 

9. Zakończenie przetwarzania. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się po zakończeniu realizacji 

umowy głównej zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (w tym 

kopie zapasowe), chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych 

osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest złożyć oświadczenie lub w inny sposób 

udokumentować fakt usunięcia danych i wszelkich ich istniejących kopii w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od dnia do którego zobowiązany był do ich usunięcia. 

10. Udostępnienie Administratorowi informacje niezbędnych do wykazania przez niego 

spełnienia obowiązków określonych w RODO. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 

udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez niego spełnienia 

obowiązków określonych w RODO w związku z powierzeniem przetwarzania danych. 

11. Informowanie o toczących się postępowaniach. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym, 

cywilnym lub karnym, jeżeli dotyczy ono przetwarzania danych osobowych w imieniu 

Administratora. 

12. Przeprowadzenie kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kontroli 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jeżeli dotyczy ono przetwarzania danych 

osobowych w imieniu Administratora. 

13. Audyty i inspekcje. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi lub 

upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji oraz 

współpracować z nimi w zakresie ich realizacji. Administrator zobowiązany jest powiadomić 

Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji na co najmniej 3 

dni robocze przed planowanym jego terminem. Audyt, w tym inspekcja może odbywać się w 

godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. Administrator lub upoważniony przez niego audytor 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie  

     w związku z przeprowadzonym audytem, w tym inspekcją. Po audycie (inspekcji) Administrator 

może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji. 

§ 7 

Zasady zachowania poufności. 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz 

danych, otrzymanych od Administratora oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”), w 

związku z realizacją Umowy głównej. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 

zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 
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§ 8 

Odpowiedzialność. 

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie 

dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy 

działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

2. Podmiot przetwarzający zostaje zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1, jeżeli 

udowodni, 

że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. 

3. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu uczestniczy więcej niż jeden podmiot przetwarzający lub 

uczestniczy w nim zarówno Administrator jak i Podmiot przetwarzający i zgodnie odpowiadają za 

szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę, tak 

by zapewnić osobie, której dane dotyczą, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania. 

4. Administrator lub Podmiot przetwarzający, który zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną 

szkodę, ma prawo żądania od pozostałych Administratorów lub Podmiotów przetwarzających, 

którzy uczestniczyli w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej 

części szkody, za którą ponoszą odpowiedzialność.  

 

§ 9 

Współpraca stron. 

1. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy. 

2. Administrator informuje, że funkcję Inspektora ochrony danych pełni: ……………………….., 

adres do korespondencji: 62-800 Kalisz al. ks. J. Popiełuszki 3, tel.: …………….. adres e-mail: 

………………………………. 

3. Podmiot przetwarzający wyznacza jako osobę do kontaktu: ……………...….. , adres do 

korespondencji: ………………., tel.: ………….., adres e-mail: ……….. . 

4. Zmiana danych osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje 

poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie. 

 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe. 

1. Strony zobowiązują się wykonać obowiązki wynikające w niniejszej Umowie z należytą 

starannością. 

2. Administrator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego 

naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy, a w szczególności: 

1) nie zrealizowania w wyznaczonym terminie zaleceń po przeprowadzonym audycie, w tym 

inspekcji; 

2) powierzenia przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu bez 

uprzedniej zgody Administratora lub bez zachowania warunków dalszego powierzenia 

przetwarzania; 

3) przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający niezgodnie z 

udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora; 

4) wyrządzenia przez Podmiot przetwarzający przy wykonaniu umowy szkody Administratorowi 

lub osobie, której dane Podmiot przetwarzający przetwarza na mocy umowy powierzenia; 
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5) wszczęcia przez organ nadzoru postępowania w związku z nie przestrzeganiem przez Podmiot 

przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych jeżeli dotyczy ono przetwarzania 

danych osobowych w imieniu Administratora. 

3. Mając na uwadze, iż niniejsza Umowa zawarta została w związku i w celu realizacji Umowy głównej 

Przetwarzający potwierdza, iż kalkulacja wynagrodzenia należnego Przetwarzającemu na 

podstawie Umowy głównej została dokonana przy uwzględnieniu zobowiązań Przetwarzającego 

wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązania określone w niniejszej Umowy zostaną 

wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie głównej. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Administratora. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO i ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Administrator                  Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


