UMOWA POWIERZENIA
przetwarzania danych osobowych

zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiędzy:
……………………………………………. z siedzibą w ………………. przy ul.
………………………., kod pocztowy: ……………., zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
pełniącego funkcję Administratora Danych Osobowych
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………......
.
a

UniStyle.pl.z siedzibą w Łodzi posiadającym numer REGON 473291643
reprezentowanym przez:Krzysztof Kuczmański zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
pełniącego funkcję Procesora danych.

§1
Oświadczenia stron
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w
stosunku do danych powierzonych Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż przygotował stosowną dokumentację wymaganą od
podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. W związku z realizacją świadczenia „usługi hostingowej” na podstawie zamówienia
nr: .................................................. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy w trybie
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych.
2. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy,
następujące kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych/:
1) imię i nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) seria i numer dowodu osobistego,
4) ................................................... .
3. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez
Zleceniobiorcę wyłącznie w celu wykonywania przez Zleceniobiorcę na rzecz
Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1 i
w sposób zgodny z niniejszą Umową.
/ alternatywnie:
Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe przekazane
przez Zleceniodawcę wyłącznie w zakresie i w celu określonych
w niniejszej umowie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę tylko i
wyłącznie w celu:
1) Świadczenia Usługi Hostingowej
2) Udostępnieniu uprawnionym podmiotom Państwowym
zgodnie z regulacją ustawą.

§3
Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych
osobowych (zobowiązania Zleceniobiorcy)
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których
mowa
w § 2 ust 2, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie następujących środków:
1) Środki organizacyjne: (do
przetwarzania danych zostały dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające ważne upoważnienia nadane przez
Administratora Danych Osobowych).

2) Środki ochrony fizycznej danych
Do danych produkcyjnych jak i kopii bezpieczeństwa fizyczny dostęp mają
wyłącznie upoważnione osoby.
3) Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Dyski zapewniają ciągłość pracy przy zastosowaniu RAID.
4) Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych
Dane chronione są przy zastosowaniu oprogramowania zabezpieczającego
serwery: Fail2Ban oraz ModSecurity z regułami AtomiCorp. Dane
przekazywane są za pomocą bezpiecznego protokoły https przy
wykorzystaniu szyfrowania SSL 256 bitowego, o ile Klient włączy taką opcję.
Odwołania do serwera z podejrzanych adresów IP są blokowane za pomocą
autorskiego rozwiązania Abuse IP Atomizer (aipa.elineo.eu). Bazy danych
dostępne są wyłącznie ze środowiska lokalnego, nie ma możliwości
podłączenia do bazy danych z zewnętrznego hosta, chyba że klient włączy
taką opcję.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych
właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z
przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz
ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia lub śledztwa,
2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której
powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

dane

przetwarza,

4. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy
poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej
doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Zleceniobiorca oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
5. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 4, przedstawiciel Zleceniodawcy
sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron.
Zleceniobiorca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od
daty jego podpisania przez strony.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających
na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde
pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie
Umowy danych osobowych.
8. Zleceniobiorca może „podpowierzyć” usługi objęte umową, o której mowa w § 2
ust. 1 i niniejszą umową podwykonawcom jedynie za zgodą Zleceniodawcy.

§4
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
1.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za
udostępnienie osobom nieupoważnionym w przypadku rażących naruszeń z
winy
Zleceniobiorcy,
np.
poprzez
pomyłkowe
udostępnienie.
Odpowiedzialność taka jest wykluczona w przypadku ujawnienia danych przy
wykorzystaniu luk systemów informatycznych za które Zleceniobiorca nie
odpowiada.

2.

W
ŻADNYM WYPADKU ZLECENIOBIORCA
NIE ODPOWIADA
KONTRAKTOWO ANI DELIKTOWO WOBEC ZLECENIODAWCY, Z
WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA
MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE, ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE,
NIEZALEŻNE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA ZE
ŚWIADCZONYCH
USŁUG
HOSTINGOWYCH,
NAWET
JEŻELI
ZLECENIOBIORCA
ZOSTAŁ
POWIADOMIONY
O
MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich
wynikłe w związku z wykorzystaniem utworów udostępnianych przy
świadczeniu Usługi Hostingowej. Obowiązek uzyskania uprawnień do
wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy usług Zleceniodawcy w
oparciu o Usługi Hostingowe Zleceniobiorcy podlegających ochronie na
mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej spoczywa na
Zleceniodawcy.

3.

§5
Warunki wypowiedzenia Umowy
1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia, gdy Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zleceniodawcy,
3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z
wypowiedzeniem umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§6
Rozwiązanie Umowy
Zleceniobiorca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §2 ust.1 i niniejszej
umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych,
zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie
zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników
elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe
przekazanym Zleceniodawcy protokołem.

§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innych
przepisów.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zleceniobiorcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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