Załącznik nr 6 do wzoru umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w ……………………, dnia ………………. pomiędzy:

Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, numer NIP: 728-26-40-492,
REGON: 100300259, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Łodzi, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem RIK 1/2007 , zwaną dalej
„Administratorem”,
reprezentowaną łącznie przez:
………………………………….
a
……………………………………………………………………………………………………………, prowadzącą/ym działalność
gospodarczą
pod
firmą
……………………………………………………………………….
w
…………………………………………….. (…. – …….) przy ul. ……………………………………………………………….,
legitymującą/ym
się
numerem
NIP:
…………………………………………………..,
REGON:
……………………………………………………………,
PESEL:
…………………………………………………………,
zamieszkałą/ym
w
……………………………………………..
(….
–
…….)
przy
ul.
………………………………………………………………., zwaną/ym dalej „Podmiotem przetwarzającym”;
lub
…………………………………………………………………………………………………………….
z
siedzibą
w
……………………………………………… (… – ……) przy ul. …………………………………………………., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………..,
legitymującą się numerem NIP: …………………………………, REGON: …………………………………………………., o
kapitale zakładowym w wysokości …………………………………, której akta rejestrowe przechowywane są w
Sądzie Rejonowym ……………………………………………………………, ………………. Wydziale Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………….;
Zwanym/ zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
Mając na uwadze fakt, że Administrator i Podmiot przetwarzający zawarli w dniu …………… r. umowę
…………………………., której przedmiotem jest ………………………. (zwaną dalej „Umową podstawową”),
przy wykonywaniu której niezbędne jest przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych
osobowych powierzonych przez Administratora, których administratorem jest Administrator (zwanymi
dalej „Danymi osobowymi”), jak również mając na względzie treść przepisów 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Strony
postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:
§1
POLECENIE DOKONYWANIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA
1. W celu wykonywania Umowy podstawowej Administrator, na podstawie art. 28 ust. 3
Rozporządzenia, powierza Podmiotowi przetwarzającemu dokonywanie, w imieniu
Administratora, przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w
Umowie.
2. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dokonywania przetwarzania Danych osobowych
w imieniu Administratora wyłącznie w celu i w sposób określonych w Umowie.
3. Administrator oświadcza, że Dane osobowe powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do
przetwarzania zgromadził w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
§2
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Polecenie dokonywania przetwarzania Danych osobowych, będące przedmiotem Umowy,
obejmuje dane osobowe następujących kategorii osób:
1) ……;
2) ……;
2. Szczegółowy zakres Danych osobowych poszczególnych kategorii osób:
3) ……;
4) ……;
§3
CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA OBJĘTE POWIERZENIEM,
CHARAKTER I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dokonywanie, w imieniu Administratora,
przetwarzania Danych osobowych w zakresie następujących czynności: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2. Przetwarzanie danych ma charakter zautomatyzowany/częściowo zautomatyzowany, tradycyjny1.
3. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dokonywanie przetwarzania Danych
osobowych w celu wykonywania Umowy podstawowej.

§4
POLECENIA ADMINISTRATORA

1

do wyboru właściwy sposób przetwarzania
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1. Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do
przetwarzania Danych osobowych wyłącznie zgodnie z poleceniami przekazanymi przez
Administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa
członkowskiego.
2. Przez polecenia należy rozumieć postanowienia Umowy podstawowej, postanowienia
niniejszej Umowy oraz inne dalsze polecenia przekazane Podmiotowi przetwarzającemu
przez Administratora, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu.
3. Wszelkie dalsze polecenia przekazywane będą przez Administratora do Podmiotu
przetwarzającego na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazany w
postanowieniu § 16 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku braku możliwości zastosowania się do polecenia przez Podmiot przetwarzający,
z uwagi na możliwości techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ….. dni do poinformowania Administratora o
braku możliwości zastosowania się do polecenia, ze wskazaniem przyczyny, dla której
zastosowanie się do polecenia nie jest możliwe. Administrator może wówczas odpowiednio
zmodyfikować polecenie w taki sposób, aby Podmiot przetwarzający miał możliwość
zastosowania się do polecenia.
§5
OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności
poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków
technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych na podstawie Umowy
spełniało wymogi obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności
wymogi przewidziane w art. 32 Rozporządzenia, w tym zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
przetwarzania Danych osobowych i oświadcza, że takie środki wdrożył.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzone mu do przetwarzania Dane osobowe
przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z
zastrzeżeniem postanowień poniższych.2
3. Przekazywanie Danych osobowych podmiotom spoza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora i musi zostać oparte każdorazowo na odpowiedniej przesłance transferowej,
o której mowa w art. 44-49 RODO, zaś w przypadku gdy związane jest z korzystaniem przez
Podmiot przetwarzający z usług Innego podmiotu przetwarzającego również musi spełniać
pozostałe wymogi opisane w § 8 Umowy.3
§6
OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
1) podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych na podstawie
Umowy i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania Danych osobowych środków
organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych
osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie Danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
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Element który każdorazowo wymaga weryfikacji i ewentualnego opisania podstaw transferowych
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Element który każdorazowo wymaga weryfikacji i ewentualnego opisania podstaw transferowych
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2)
3)
4)
5)

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dokumentacji
ochrony danych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów, analiz.
współpracowania, na każde żądanie, z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli
przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia
ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działania zaradcze;
zapewnienia by:
 możliwość przetwarzania Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego
przez Podmiot przetwarzający;
 osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do
zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp
do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że
wymaga tego od niej prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego.

§7
OBOWIĄZEK INFORMOWANIA I WSPOMAGANIA ADMINISTRATORA
1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do poinformowania Administratora niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 72 godzin [za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
iod@fabrykasztuki.org] o:
1) jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza
ich prawidłowego zabezpieczenia;
2) stwierdzonym przez Podmiot przetwarzający naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym
w szczególności Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem
(opisem):
a) charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby
osób, których dane dotyczą;
b) możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;
c) środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu
zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
3) zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego
dotyczącego Danych osobowych;
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wspomagania Administratora, w sposób przez
niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w tym pomaga
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w
szczególności poprzez niezwłoczne (nie później niż w terminie 72 h):
1) udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
2) udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
3) umożliwianie:
a) wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
b) dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
c) przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
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3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 powyżej dotyczy także wspierania Administratora
w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat
przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Administratora,
wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej praw zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:
1) ............
2) ...........

§8
KORZYSTANIE Z USŁUG INNEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO
1. Podmiot przetwarzający nie może, w celu wykonywania w imieniu Administratora wszystkich lub
wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych, korzystać z usług innego podmiotu
przetwarzającego (zwanego dalej „Innym podmiotem przetwarzającym”) bez uprzedniej zgody
Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej powinno obejmować:
1) imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Innego podmiotu przetwarzającego;
2) określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Podmiot
przetwarzający będzie korzystać z usług Innego podmiotu przetwarzającego;
3) rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dotyczą;
4) szczególne wymogi Administratora w zakresie zabezpieczenia Danych osobowych.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać w każdym czasie odwołana przez
Administratora – w takim wypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego
zaprzestania korzystania z usług Innego podmiotu przetwarzającego w celu wykonywania
czynności przetwarzania Danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zapewnia i gwarantuje, że Inny podmiot przetwarzający, o którym
będzie dawał te same gwarancje i spełniał te same obowiązki, która obciążają na mocy niniejszej
Umowy, a także przepisu art. 28 RODO Podmiot przetwarzający, w szczególności obowiązek
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by
przetwarzanie Danych osobowych na podstawie Umowy spełniało wymogi obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności wymogi przewidziane w art. 32
Rozporządzenia, w tym zwłaszcza w zakresie przetwarzania bezpieczeństwa Danych osobowych.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się
ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność
wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Innego podmiotu przetwarzającego spoczywa
na Podmiocie przetwarzającym.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy powierzenia, w celu
prawidłowego wykonania Umowy Podstawowej będzie korzystał przy czynnościach
przetwarzania danych osobowy powierzonych przez Administratora z Innych podmiotów
przetwarzających, których lista oraz dane wskazane w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy zostały opisane w
załączniku nr ... do Umowy.
7. Administrator oświadcza, że wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych
osobowych podmiotom wymienionym w załączniku nr 1 w zakresach oraz celach tamże
opisanych, a Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zachować wymagany przez Administratora
poziom ochrony w relacji z Innym podmiotem przetwarzającym.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji Innych podmiotów
przetwarzających, którym powierzył Dane osobowe do przetwarzania, przy czym ewidencja winna
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zawierać w szczególności oznaczenie Innego podmiotu przetwarzającego oraz dane identyfikujące
umowę podpowierzenia.

§9
PRAWO AUDYTU
ORAZ OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO
1. Administrator uprawniony jest do przeprowadzania audytu Podmiotu przetwarzającego
w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności
w celu sprawdzenia wykonywania przez Podmiot przetwarzający ciążących na nim obowiązków.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator zobowiązany jest zawiadomić Podmiot
przetwarzający z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przy czym w przypadku uzyskania przez
Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków
wynikających z Rozporządzenia lub Umowy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia
audytu bez uprzedniego zawiadomienia.
3. Administrator ma prawo wskazać osoby upoważnione do przeprowadzenia audytu w jego
imieniu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany do umożliwienia Administratorowi lub osobom, o których
mowa w ust. 3 powyżej, przeprowadzenia audytu, w szczególności poprzez:
1) umożliwienie wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części;
2) udostępnienie stosowanych środków technicznych ochrony Danych osobowych, w tym
w szczególności systemów, urządzeń, programów, narzędzi, aplikacji, instalacji również w celu
przeprowadzenia testów zabezpieczeń systemów informatycznych
3) udostępnienie dokumentów lub innych nośników informacji oraz umożliwienie sporządzenie
kopii dokumentów lub danych przechowywanych na innych nośnikach informacji;
4) udzielanie informacji lub wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej według wyboru
Administratora;
5) umożliwienie nieograniczonego filmowania i fotografowania oraz dokonywania nagrań
dźwiękowych;
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu.
5. Administrator uprawniony jest do przekazania Podmiotowi przetwarzającemu, po
przeprowadzonym audycie, pisemnych zaleceń i wytycznych wraz z terminem ich realizacji, nie
krótszym niż 14 (słownie: czternaście) dni. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do
wykonania sformułowanych zaleceń pokontrolnych, dotyczących w szczególności zabezpieczenia
Danych osobowych pod względem technicznym i organizacyjnym oraz sposobu wykonywania
czynności ich przetwarzania.
§ 10
CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do wykonywania czynności przetwarzania w imieniu
Administratora przez czas obowiązywania Umowy oraz Umowy Podstawowej.
2. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. na czas obowiązywania Umowy podstawowej, przy
czym rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy Podstawowej powoduje jednoczesne
odpowiednio rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy bez konieczności składania
przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, chyba że Strony postanowią inaczej.
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3. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) dokonywania przez Podmiot przetwarzający przetwarzania Danych osobowych w celu lub
w sposób inny niż określony w Umowie;
2) korzystania przez Podmiot przetwarzający, w celu wykonywania w imieniu Administratora
wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych, z usług Innego
podmiotu przetwarzającego bez zgody Administratora lub wbrew sprzeciwowi
Administratora.
3) stwierdzenia, w szczególności w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Administratora na
podstawie §8 Umowy, przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający z
naruszeniem przepisów lub Umowy, w szczególności poprzez niewdrożenie odpowiednich
środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa.
4. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy w przypadkach określonych w ust. 3
powyżej powoduje jednoczesne wypowiedzenie Umowy podstawowej z winy Podmiotu
przetwarzającego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, chyba że co innego
wynika z oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy złożonego przez Administratora.
§ 11
POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI
PO ZAKOŃCZENIU ICH PRZETWARZANIA
1. Po zakończeniu Umowy, niezależnie od sposobu lub przyczyny, Podmiot przetwarzający na swój
koszt i ryzyko zobowiązany jest – według wyboru Administratora – do:
1) niezwłocznego zwrotu Danych osobowych Administratorowi i następnie usunięcia wszelkich
istniejących ich kopii;
lub
2) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych, chyba że prawo unijne lub państwowe nakazuje
przechowywanie danych osobowych;
2. W przypadku opisanym w § 11 ust. 1 Umowy, Dane osobowe powinny zostać zwrócone przez
Podmiot przetwarzający w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zakończenia przetwarzania na
podstawie Umowy, a następnie ich kopie usunięte w terminie określonym poniżej.
3. W przypadku opisanym w § 11 ust. 2 Umowy, Dane osobowe powinny zostać usunięte przez
Podmiot przetwarzający w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zakończenia przetwarzania na
podstawie Umowy.
4. Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania Administratorowi w terminie 7
(słownie: siedem) dni od dnia usunięcia Danych osobowych, protokołu usunięcia Danych
osobowych.

§ 12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub
niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie w skutek przetwarzania Danych osobowych
w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub Umowę.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu
przetwarzającego lub Innego podmiotu przetwarzającego, w następstwie którego jakakolwiek
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osoba trzecia, w tym osoba, której Dane osobowe dotyczą, wystąpiłaby przeciwko
Administratorowi z jakimikolwiek roszczeniami cywilnoprawnymi, opartymi na naruszeniu praw
tej osoby, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
1) zwolnienia Administratora z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub
zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej;
2) pokrycia kosztów poniesionych przez Administratora w związku z podniesieniem przez osobę
trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi prawnej;
3) zwolnienia z wszelkich innych roszczeń niż określone powyżej oraz pokrycia wszelkich
kosztów poniesionych przez Administratora w związku z podniesieniem tych roszczeń
przeciwko niemu.
4. W przypadku, gdyby Podmiot przetwarzający nie zwolnił Administratora z obowiązku zapłaty
jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 1 powyżej i Administrator
uiścił je na rzecz osoby trzeciej, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zwrócenia
Administratorowi uiszczonych przez niego kwot.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów oraz zwrotu uiszczonych przez
Administratora odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 1 – 2 powyżej, w
terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania Podmiotu przetwarzającego przez
Administratora do zapłaty tych kwot.

§ 14
BRAK WYNAGRODZENIA
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za przetwarzanie Danych osobowych na podstawie
Umowy i wykonywanie określonych w niej obowiązków objęte jest wynagrodzeniem należnym
Podmiotowi przetwarzającemu za wykonywanie Umowy podstawowej.
§ 15
PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA SĄDÓW POLSKICH
ORAZ UMOWA PROROGACYJNA
1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Spory o charakterze sprawy cywilnej mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają
jurysdykcji sądów polskich, zaś w zakresie właściwości miejscowej właściwemu dla siedziby
Administratora.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ilekroć w Umowie przewidziane jest uprawnienie lub obowiązek zawiadomienia drugiej Strony,
zawiadomienie, aby mogło zostać uznane za skuteczne, powinno być wysłane listem poleconym
lub pocztą elektroniczną na następujące adresy Stron:
 Administrator: …………………………………………………………………………………………………..;
 Podmiot przetwarzający: …………………………………………………………………………………………….
2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały w niej umieszczone w celu zwiększenia jej przejrzystości i nie
mają znaczenia dla wykładni jej postanowień.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową w zakresie przetwarzania Danych osobowych
zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
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5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem………………………...

ADMINISTRATOR:

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

__________________________
(podpis)

__________________________
(podpis)

__________________________
(data złożenia podpisu)

__________________________
(data złożenia podpisu)

Załącznik nr 1 – Lista Innych podmiotów przetwarzających
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