
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta w dniu ............................. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Piotrem Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Majewski 

Business Consulting z siedzibą przy ul. Łańcuckiej 12a/8, 80-809 Gdańsk, wpisanym do 

ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańsk pod numerem 

110384, zwanym dalej „MBC”.

a

zwanym dalej „Administrator Danych”.

 

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami, 

zwanej dalej „Ustawą”, przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych 

należących do Administratora Danych, zwanego danej „Zbiorem”.

2. Administratorem danych, o którym mowa w ustawie dla danych przetwarzanych w 

Zbiorze jest Administrator Danych.

§ 2

Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy, Administrator Danych powierza MBC przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących imienia, nazwiska, adresu IP oraz adresu e-mail 

listy .................................................. przechowywanej na opłaconych przez Administratora 

Danych kontach usługi impleBOT w celu i w zakresie związanym z zapewnieniem 

prawidłowego świadczenia usługi impleBOT świadczonej na podstawie odrębnej umowy 

zawartej przez Strony.
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§ 3

1. MBC zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony powierzonych mu danych 

osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie oraz wydanych na jej 

podstawie przepisach wykonawczych, a w szczególności do zabezpieczenia powierzonych 

mu danych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed nieuprawnionym 

skopiowaniem, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa lub nieuprawnioną 

zmianą.

2. Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do 

usługi impleBOT umożliwiających nieograniczony dostęp do danych oraz możliwość 

wprowadzania dowolnych zmian i usuwania danych.

3. MBC dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych przed ich utratą, ale 

Administrator Danych jest zobowiązany robić regularne kopie zapasowe danych poprzez 

funkcję Eksportu danych w usłudze impleBOT. 

§ 4

MBC oświadcza, że posiada politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych oraz spełnia 

wymogi określone w Rozporządzaniu 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. z 2004 r. Nr 

100, poz. 1024).

§ 5

W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszej umowy Administrator 

Danych nie może żądać z tytułu niniejszej umowy od MBC odszkodowania 

wykraczającego poza cenę usługi impleBOT zapłaconą przez Administratora Danych za 

okres, w którym nastąpiło naruszenie postanowień niniejszej umowy. W przypadku 

uzyskania loginu i hasła lub dostępu do danych w inny sposób przez osobę trzecią z winy 

Administratora Danych, MBC nie bierze żadnej odpowiedzialności za przetwarzane dane.

§ 6

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania płatnego abonamentu na usługę 

impleBOT opłacanego przez Administratora Danych.

2. Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia abonamentu na płatną usługę impleBOT.
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3. Umowa zostanie wznowiona bez potrzeby podpisywania dodatkowych porozumień, 

jeśli Administrator Danych ponownie opłaci abonament na usługę impleBOT w 

czasie nie przekraczającym 30 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.

4. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia niezależnie od trwania abonamentu na usługę impleBOT.

§ 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego.

2. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy będą one rozstrzygnięte 

przez sąd powszechny właściwy dla MBC.

4. Korespondencję wysłaną listem poleconym na adres Stron podany na początku 

Umowy uznaje się za dostarczoną po 14 dniach od daty jej nadania, o ile Strona 

wcześniej, na piśmie nie poinformowała o zmianie adresu korespondencyjnego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 

po jednym dla każdej ze stron.

  Administrator Danych       MBC
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