UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zawarta w dniu …...............r. w Bydgoszczy pomiędzy:
TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o., z/s w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 44/4, 85-011
Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249032, REGON 340129070, NIP 967123-29-20 – zwana dalej „Administratorem”, a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
zwanym/zwaną dalej „Przetwarzającym”
o następującej treści:
§1
OŚWIADCZENIE STRON
Strony tej umowy przy jej zawarciu działają na podstawie treści 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1), dalej zwanego RODO.
§2
PRZEDMIOT I CEL UMOWY
1. Celem zawartej umowy jest powierzenie przetwarzania danych Przetwarzającemu w związku z zawartą
między stronami umową agencyjną, której przedmiotem jest wykonywanie przez Przetwarzającego na
rzecz Administratora czynności pośrednictwa.
2. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania „zwykłe” dane osobowe osób fizycznych
takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL , numer dowodu osobistego, numeru
telefonu, adres korespondencyjny, nazwisko rodowe, imię ojca, stan cywilny, miejsce zatrudnienia,
numer rachunku bankowego oraz inne dane podane przez osoby fizyczne, a wymagane według treści
dokumentów i wniosków stosowanych przy wykonywaniu umowy agencyjnej.
3. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie
udokumentowane polecenia uważa się postanowienia niniejszej umowy oraz ewentualnie inne polecenia
przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail Przetwarzającego lub na piśmie.
4. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Przetwarzający
będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych:
zbieranie, utrwalanie i ujawnianie poprzez przesyłanie ich administratorowi. Dane osobowe będą przez
Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie
papierowej.
5. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od osób fizycznych zainteresowanych
zawarciem umowy pożyczki z administratorem jako instytucję pożyczkową.
§3
OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO
Przetwarzający jest zobowiązany do:
1. Zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych przy uwzględnieniu okoliczności określonych w art 32 RODO.
2. Zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do
danych osobowych, przetwarzała je z zachowaniem poufności i zgodnie z przedmiotową umową.
3. Zapewnienia, aby osoby zatrudnione przez Przetwarzającego mające dostęp do przetwarzanych danych
osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania

tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u
Przetwarzającego.
4. Prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO , a także udostępnienia go Administratorowi
na jego żądanie.
5. Udzielenie pomocy Administratorowi w wykonaniu obowiązków o których mowa w Rozdziale III
RODO w tym w szczególności, w art 32-36 RODO oraz pomocy w wykonaniu obowiązku
odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w
art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie na żądanie
Administratora do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spe łnienia
żądania osoby, której dane dotyczą.
6. Przekazania Administratorowi bez zbędnej zwłoki informacji o każdym przypadku naruszenia ochrony
danych osobowych zawierającej dane o których mowa w art 33 ust 3 RODO.
7. Stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub
Administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Informowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub
sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych
osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności
prowadzonych przez organ nadzorczy.
9. Informowania Administratora o każdym przypadku stwierdzenia, że wydane mu polecenie przez
Administratora, w jego ocenie narusza RODO lub inne przepisy o ochronie danych.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie

przetwarzanych danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczelności za udostępnienie danych osobom
nieupoważnionym

2. Przetwarzający odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z jego winy lub z winy osób które przy
przetwarzaniu danych działają z jego upoważnienia.

3. Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przekazanych

Przetwarzającemu wobec których nie posiada podstawy prawnej do ich przetwarzania. W takim
wypadku Administrator zobowiązany jest zwrócić Przetwarzającemu wszelkie koszty jakie w związku z
tym zostały przez niego poniesione, w szczególności koszty kar, grzywien odszkodowań itp.

4. Jeżeli osoba fizyczna zgłosi roszczenia wynikające z ochrony danych

do którejkolwiek ze stron tej
umowy lub podejmie czynności prawne, każda ze stron jest zobowiązana wobec drugiej strony, podjąć
współpracę w celu podjęcia odpowiednich działań prawnych mających na celu odparcie zgłoszonych
roszczeń lub zarzutów.
§5
UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych
wynikających RODO oraz niniejszej umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia
wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie
zgodności operacji przetwarzania z prawem i z przedmiotową umową. Audyty lub inspekcje, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez
Administratora.

§6
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony z tym zastrzeżeniem, że wygasa ona w każdym wypadku wraz z
wygaśnięciem umowy agencyjnej.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia, jeżeli
Przetwarzający mimo polecenia Administratora nie usunie uchybień w zakresie przetwarzania danych,
względnie Przetwarzający przetwarza dane niezgodnie z niniejszą umową lub obowiązującymi
przepisami.
3. W razie wygaśnięcia umowy Przetwarzający zobowiązany jest usunąć wszelkie dane przekazane mu do
przetwarzania zapisane na nośnikach elektronicznych oraz zwrócić Administratorowi wszelkie
dokumenty zawierające dane osobowe, chyba że obowiązujące przepisy nakazują Przetwarzającemu
przechowywanie danych
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy
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Przetwarzający

....................................
Administrator

