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Mając na uwadze, iż Strony łączy UMOWA NA USŁUGI KSI ĘGOWE zwana dalej „Umow ą 
główn ą”, w trakcie wykonywania której przetwarzane są dane osobowe, Strony zgodnie postanowiły, 
co następuje: 
 
1. Przedmiot Umowy 

• Zgodnie z Umową główną Procesor zobowiązany jest do prowadzenia i sporządzania 
dokumentacji podatkowej, księgowej, kadrowej, płacowej. 

• W celu wykonania przedmiotu Umowy głównej określonego w Załączniku nr 1 do 
Umowy głównej niezbędne jest powierzenie do przetwarzania danych osobowych, 
których Powierzający jest administratorem. 

• Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 31 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926), zwanej dalej „Ustawą”, Powierzający powierza Procesorowi do przetwarzania dane 



osobowe w celu realizacji Umowy głównej i w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu Umowy głównej. 

• Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad to, które zostało określone w Umowie 
głównej. 

 
2. Oświadczenia Stron 

• Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe 
zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

• Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych 
osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków 
wynikających z Umowy głównej. 

 
3. Zobowiązania Stron 

• Procesor przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązany jest stosować 
przepisy art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, w szczególności Procesor 
zobowiązany jest: 

� stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych, 

� powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

� prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych zgodnie z § 4 i 5 
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 (Dz. U. nr 100, poz. 
1024), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 

� dopuszczać do przetwarzania danych wyłącznie osoby, które posiadają nadane 
przez niego upoważnienie, 

� dopuszczać do przetwarzania danych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do 
zachowania w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, 

� prowadzić ewidencje osób upoważnionych. 
• Procesor zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników 

w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych. 
• W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy głównej 

konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia (podpowierzenie) danych osobowych 
Procesor może tego dokonać wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Powierzającego.  
 

4. Prawo kontroli 
• Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora 

powierzonych danych osobowych. Procesor na każdy pisemny wniosek Powierzającego 
zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczących przetwarzania 
powierzonych mu danych osobowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
Powierzającego. 

5. Odpowiedzialność 

• Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

• W celu uniknięcia wątpliwości, Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich 
pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, 
jak za własne działanie i zaniechanie. 



6. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 

• Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia 
wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

• Strony postanawiają, iż po zakończeniu przetwarzania danych Procesor zobowiązany jest 
do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych, o ile nie następuje konieczność 
dalszego przetwarzania danych wynikająca z przepisów odrębnych. 

• Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 
Procesor nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36-39 a Ustawy, a 
także w sytuacji, gdy Procesor nie stosował się do wymogów przewidzianych w 
Rozporządzeniu. 

• Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy w trybie 
natychmiastowym, w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą 
Stronę Umowy. 

7. Postanowienia ko ńcowe  

• Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

• Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

• Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Powierzającego. 

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

 

 

 Powierzaj ący       Procesor 
 
 


