
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu ……………………. pomiędzy: 

 

 

 

HUBERTUS COMPANY S.C. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100) przy ul. Srokowieckiej 

22. 
 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 
 

 

a 

 

………………………………… z siedzibą w 

……………………………………………………………………. 

 
 

Zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”. 

 

 
 

 

Wspólnie zwane dalej „Stronami”, zaś indywidualnie „Stroną”. 
 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

 
 

 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, na podstawie 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) (dalej 

„Rozporządzenie”) dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

Umowie. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza 

Wykonawcy do przetwarzania.  

3. Zleceniodawca oświadcza, że powierzone podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane 
osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest uprawniony do 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym  

w niniejszej umowie i Umowie głównej. 
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§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące dane osobowe:   

1) imiona i nazwisko klienta Zleceniodawcy,  

2) adres korespondencyjny klienta Zleceniodawcy, 

3) numery telefonów klienta Zleceniodawcy 

4) adres e-mail klienta Zleceniodawcy. 

 

 

 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej (Ogólne warunki współpracy-

sprzedaży i realizacji dostaw w ramach platformy B2B www.hubertuscompany.pl) tj. wysyłki towaru 

zamówionego przez klientów Zamawiającego w sposób zgodny z treścią umowy i jedynie przez czas jej 

trwania. 

 

 

 

§ 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa  

w Rozporządzeniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

Dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy głównej konieczne będzie dokonanie 

dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych firmom kurierskim realizującym dostawy 

zamówionych towarów. Wykonawca może tego dokonać,  o ile dane osobowe zostaną podpowierzone 

podmiotowi, który wypełnił zobowiązania o których mowa w Rozporządzeniu.  

 

 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku  

z wykonywaniem niniejszej Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym 

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem.  

 

 

§ 5 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia 

wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.  

http://www.hubertuscompany.pl/
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2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, w 

przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę Umowy.  

 

 

 

§ 6 

Zasady zachowania poufności 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

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

2. Każda ze Stron  oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody drugiej 

Strony 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. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.  

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

        

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      

 

Zleceniodawca          Wykonawca  
 

 

 
 

 


