UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta pomiędzy:
Usługobiorcą (zwanym w niniejszej umowie także: “Administratorem”) a Usługodawcą (zwanym
w niniejszej umowie także: “Podmiotem przetwarzającym”).
Administrator oraz Podmiot przetwarzający są dalej łącznie zwani: „Stronami”, zaś osobno: „Stroną”,
natomiast niniejsza umowa jest dalej zwana także: „Umową”.
Strony zawierają Umowę o treści, jak niżej:
§ 1. [Zakres i cel powierzenia przetwarzania Danych Osobowych]
1. Strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie korzystania
z aplikacji ZILO, zwaną dalej: „Umową Podstawową”, której prawidłowa realizacja wymaga
powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora określonych kategorii danych
osobowych (dalej: „Dane Osobowe”).
2. Kategorie Danych Osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania oraz
kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą znane są
mu w pełni zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych Osobowych wynikające z obowiązujących
przepisów prawnych, w szczególności 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 (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), dalej jako: „UODO”.
§ 2. [Współdziałanie Stron oraz obowiązki Podmiotu przetwarzającego]
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w chwili zawierania Umowy spełnia, zaś przez cały okres
obowiązywania Umowy będzie spełniał, wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie
przetwarzanych przez niego Danych Osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane Osobowe będą
przetwarzane na podstawie Umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawnych oraz nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, w tym poprzez podjęcie wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO.
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3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wszystkie osoby fizyczne, które uzyskają od niego dostęp do
Danych Osobowych zostaną zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (także po ustaniu
zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej) i będą legitymowały się imiennym upoważnieniem do
przetwarzania Danych Osobowych, wpisanym do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez
Podmiot przetwarzający i gasnącym najpóźniej z chwilą ustania zatrudnienia lub stosunku
cywilnoprawnego wiążącego Podmiot przetwarzający z taką osobą.
4. Administrator wyraża zgodę na zlecenie przez Podmiot przetwarzający, w celu wykonania Umowy
Podstawowej, dalszego przetwarzania Danych Osobowych osobie trzeciej (dalszy podmiot
przetwarzający) w drodze umowy podpowierzenia. Umowa podpowierzenia powinna w każdym
przypadku być zgodna z RODO i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi zasady ochrony i
przetwarzania danych osobowych, w szczególności UODO.
5. Lista dalszych podmiotów przetwarzających, z których korzysta lub zamierza korzystać Podmiot
przetwarzający na dzień zawarcia Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku zamiaru
skorzystania przez Podmiot przetwarzający z usług innych dalszych podmiotów przetwarzających niż
objęte wspomnianym Załącznikiem nr 2 do Umowy, Podmiot przetwarzający przekaże
Administratorowi w formie dokumentowej informację o planowanym powierzeniu przetwarzania
Danych Osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, co najmniej na 7 dni przed
dokonaniem dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, a gdyby zachowanie tego
terminu nie było możliwe – możliwie niezwłocznie.
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym powierzeniu przetwarzania Danych
Osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, Administrator może zaakceptować wskazany
dalszy podmiot przetwarzający albo zgłosić sprzeciw wobec powierzenia Danych Osobowych
dalszemu podmiotowi przetwarzającemu. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie wskazanym powyżej
oznacza akceptację przedstawionego dalszego podmiotu przetwarzającego. W przypadku zgłoszenia
przez Administratora sprzeciwu wobec powierzenia Danych Osobowych dalszemu podmiotowi
przetwarzającemu, Podmiot przetwarzający zaproponuje inny dalszy podmiot przetwarzający lub
rozwiązanie, które zapewni prawidłową realizację Umowy Podstawowej bez powierzenia Danych
Osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym do przetwarzania.
7. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
zobowiązuje się współpracować z Administratorem w zakresie wywiązywania się przez niego z
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO oraz, w miarę możliwości, pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania
na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych przepisami
RODO.
8. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Danych Osobowych
Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia
naruszenia, zgłasza je Administratorowi, zachowując co najmniej formę dokumentową oraz
przekazując możliwie szczegółowe informacje dotyczące naruszenia.
9. Administrator ma prawo przeprowadzania kontroli, audytów lub inspekcji u Podmiotu
przetwarzającego, na swój koszt, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, oraz pod
warunkiem uprzedniego powiadomienia Podmiotu przetwarzającego na 14 dni przed planowaną
kontrolą, audytem lub inspekcją o zamiarze ich przeprowadzenia i uzgodnieniu szczegółów ich
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prowadzenia z Podmiotem przetwarzającym. Częstotliwość ww. kontroli, audytów, inspekcji
nie będzie większa jak łącznie 2 w ciągu roku kalendarzowego.
§ 3. [Okres obowiązywania Umowy]
1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej i przestaje obowiązywać wraz
z zakończeniem obowiązywania Umowy Podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia Umowy przez Podmiot przetwarzający.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może zostać złożone za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, z zachowaniem formy dokumentowej.
5. W terminie, o jakim mowa w § 5 ust. 6 Umowy Podstawowej, Podmiot przetwarzający powinien
zwrócić lub zniszczyć, wszelkie Dane Osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa
nakazują dłuższe przechowywanie Danych Osobowych.
§ 4. [Zasady odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego]
1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora z tytułu przetwarzania,
w tym udostępnienia lub wykorzystania, Danych Osobowych niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO lub UODO, w granicach, o jakich mowa w § 6
Umowy Podstawowej.
§ 5. [Postanowienia końcowe]
1. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej, chyba że
Umowa stanowi odmiennie.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają postanowienia Umowy Podstawowej
oraz odpowiednie przepisy polskiego prawa.
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy, jak również w związku z interpretacją jej postanowień,
będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby
Podmiotu przetwarzającego.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
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Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Kategorie Danych Osobowych oraz kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą:
Dane osobowe klientów Administratora (kategoria “a”) oraz personelu Administratora (innych osób
niż upoważnieni przedstawiciele Administratora) (kategoria “b”):
1)
2)
3)
4)

imię i nazwisko - a i b,
adres email - ai b,
numer telefonu - a i b,
numer rejestracyjny samochodu -a.

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dalsze podmioty przetwarzające Dane Osobowe.
Administrator niniejszym akceptuje korzystanie przez Podmiot przetwarzający z następujących
podmiotów trzecich (dalsze podmioty przetwarzające), oraz powierzenie im do przetwarzania Danych
Osobowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w celu prawidłowego wykonywania Umowy
Podstawowej:
DALSZY PODMIOT
PRZETWARZAJĄCY

SIEDZIBA PODMIOTU
PRZETWARZAJĄCEGO

USŁUGA/ APLIKACJA
DALSZEGO PODMIOTU
PRZETWARZAJĄCEGO

GOOGLE IRELAND LIMITED

Dublin (Irlandia)

Google Workspace

USER.COM SP. Z O.O.

Warszawa

User.com

OVH SP. Z O.O.

Wrocław

Hosting danych
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