
Umowa współpracy gospodarczej 

zawarta w dniu……………….r.  w Gliwicach  pomiędzy: 

………………………………., NIP……………………..z s iedzibą w…………………… 
zamieszkałym w…………………, przy ulicy …………….., zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
a łącznie zwanych stronami, o treści następującej: 

Przedmiot umowy 

§ 1.
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy pośredniczenie przy zawieraniu umów na rzecz
Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca  w  zakresie  działalności  swego  przedsiębiorstwa przyjmuje zlecenie
i zobowiązuje się do  stałego pośrednictwa za wynagrodzeniem przy zawieraniu umów
objętych ofertą handlową Zleceniodawcy i na jego rzecz.
3. Szczegółowy wykaz umów objętych ofertą handlową określa Załącznik 1, stanowiący
integralną część niniejszej umowy
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na jednostronną zmianę treści Załącznika nr 1 przez
Zleceniodawcę i jest nią związany od chwili pisemnego powiadomienia go o tej zmianie.

Ogólne warunki współpracy, prawa stron 

§ 2.
1.Stale pośrednictwo, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy polega na:

1. Stworzeniu  sprzyjających warunków  do  zawierania  umów  na  usługi  handlowe 
oferowane przez Zleceniodawcę;
2. Wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów na usługi Zleceniodawcy w tym poprzez 
informowanie klientów korzystających z usług Zleceniobiorcy  o  nowych usługach, w tym w 
szczególności  usłudze zwrotu podatku z zagranicy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) zachowania lojalności względem Zleceniodawcy;

holandia.org sp. z o.o, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 33/III, 44-100 Gliwice, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem  0000770771, o numerze 
NIP: 6312683957, REGON 382527694 reprezentowaną przez  Krzysztofa Borsuk - Prezesa Zarządu 
spółki zwaną dalej Zleceniodawcą, 
a  

§ 3.



b) wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należytą starannością;
c) składania Zleceniodawcy comiesięcznego sprawozdania ze swej działalności w terminach

miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca w formie adnotacji w systemie
komputerowym / w formie pisemnej / e-mail (przykład sprawozdanie za miesiąc styczeń nie
później niż od 10 lutego bieżącego roku);

d) przestrzegania wskazówek i zaleceń Zleceniodawcy przy wykonywaniu umowy
uzasadnionych w danych okolicznościach;

e) podejmowania w zakresie prowadzonych spraw czynności niezbędnych do ochrony praw
Zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) przekazywania Zleceniobiorcy dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego

wykonania umowy;
b) złożenia Zleceniobiorcy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego oświadczenia

zawierającego dane o należnej Zleceniobiorcy prowizji za miesiąc poprzedni.
c) niezawierania umów gospodarczych z innymi podmiotami działającymi na terenie powiatu

Zleceniobiorcy (prawo wyłączności).

§ 4.
1. Zleceniobiorca może wykonywać  zlecone mu czynności przy udziale osób trzecich, o ile

zobowiąże je do realizacji umowy na warunkach w niej określonych, w szczególności 
przy zachowaniu zasad poufności, zakazu konkurencji oraz postanowień załącznika 3 
do umowy. 

2. Zleceniobiorca odpowiada za działania osoby trzeciej jak za działania własne.

Procedura współpracy przy wstępnej obsłudze klientów 

§ 5.
1.Zleceniodawca w ramach profilu na serwerze holandia.org lub innym przez siebie
wskazanym stworzy dla Zleceniobiorcy sferę intranetową w  systemie  Zleceniodawcy,
umożliwiającą dodawanie formularzy oraz przeglądanie historii zleceń.
1a. W celu zalogowania się na wskazanym przez Zleceniobiorcę serwerze, Zleceniodawca
otrzymuje indywidualny login oraz hasło.
2. Zleceniobiorca korzystając z profilu dostępnego w panelu administracyjnym holandia.org,
wypełnia krótki formularz rejestracyjny przeznaczony do kalkulacji podatkowej. Instruktaż
postępowania stanowi załącznik 2 do niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy udostępni klientom program do kalkulacji

podatkowej.
4. Zleceniobiorca  jest upoważniony  do przetwarzania  danych osobowych klienta wyłącznie
w celu umożliwienia Zleceniodawcy wykonania umowy z klientem. Zasady przetwarzania
danych osobowych określa Załącznik 3 stanowiący integralną część niniejszej umowy.



5. W przypadku gdy obsługiwany przez Zleceniodawcę klient zapyta o status rozliczenia lub
zgłosi inne pytanie lub problem, Zleceniobiorca  jest zobowiązany do niezwłocznego
przekazania zapytania lub informacji od klienta Zleceniodawcy za pośrednictwem systemu CRM
(pole „Działanie” lub „Dodaj Zgłoszenie”).
6. Zleceniobiorca jest w szczególności zobowiązany do  przyjęcia wniosku klienta wraz z
oświadczeniami dotyczącymi m.in. zgód na przetwarzanie danych osobowych , a także do
utworzenia konta klienta w systemie CRM (dla klientów nowych) oraz jego uzupełnienie ich
danymi osobowymi klienta, poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól i upewnienie się
co do ich utrwalenia w systemie.

Wynagrodzenie Partnera 

§6.
1. Zleceniobiorca pobiera wynagrodzenie od Klienta w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy i 100%
pozyskanych w ten sposób środków przekazuje na rachunek bankowy Zleceniodawcy w ciągu 7
dni od ich otrzymania od Klienta, z wyłączeniem środków otrzymanych od klienta w zakresie
PIT 36ZG, które Zleceniobiorca rozliczy w raporcie miesięcznym.
2. Zleceniobiorca we własnym zakresie pokrywa wydatki związane z wykonywaniem niniejszej
umowy.
3. Za każdą podpisaną i wykonaną przez klienta umowę oraz wykonanie przez Zleceniobiorcę
obowiązków wynikających z określonych w niniejszej umowie zasad współpracy,
Zleceniobiorca otrzyma 20% z jego prowizji brutto obliczonego od wynagrodzenia brutto
wpłaconego przez tego klienta na rzecz Zleceniodawcy oraz 10% z jego prowizji  brutto za
powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej, w trakcie wykonywania umowy oraz w
okresie roku od zakończenia jej wykonywania z jakiejkolwiek przyczyny.
4. Prowizje naliczane będą na podstawie cennika zamieszczonego w Załączniku 1.
5. Zleceniobiorca nabywa prawo do prowizji w chwili spełnienia świadczenia przez klienta na
rzecz Zleceniodawcy, o ile Klient nie odstąpi od umowy.
6. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Zleceniobiorca przesyła Zleceniodawcy
zestawienie obejmujące takie dane jak: imię, nazwisko, adres, kraj rozliczenia, data zlecenia
oraz określenie prowizji, zagraniczny numer personalny - zgodnie z otrzymanym wzorem od
Zleceniodawcy.
7. W przypadku gdy faktura nie odpowiada wysokości wynagrodzenia ustalonej zgodnie z ust.
1 Zleceniobiorca jest zobowiązany do jej korekty.

Obowiązki Zleceniodawcy 
§7

1. Zleceniodawca obowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy wszystkie niezbędne dokumenty
i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania umowy.



2. Zleceniodawca obowiązany jest utrzymywać stały kontakt ze Zleceniobiorcą w zakresie
kalkulacji zwrotów podatków oraz udzielania informacji na temat warunków rozliczenia.

3. Zleceniodawca obowiązany jest współpracować ze Zleceniobiorcą w zakresie wspólnej
działalności reklamowej i promocyjnej poprzez udostępnienie  materiałów  promocyjnych i
reklamowych, literatury, katalogów i innych treści a także jest zobowiązany do uaktualnienia
na stronie internetowej Zleceniodawcy informacji w przedmiocie nowego adresu biura
Zleceniobiorcy lub innych nowości związanych z działalnością Zleceniobiorcy.

4. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w
wysokości i terminach określonych niniejszą umową.

Klauzule zabezpieczające 
§8

1. Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności  wobec  drugiej,  co oznacza
obowiązek podjęcia czynności oraz powstrzymania się od wszelkich  działań  które byłyby
sprzeczne z interesami drugiej strony.
2.Każda ze stron zobowiązana jest do realizacji umowy w stopniu najlepiej realizującym
interes drugiej strony. Obowiązek obejmuje rzetelność i uczciwość wobec drugiej strony.

3. Zleceniobiorca nie będzie obciążał klienta dodatkowymi opłatami, dodatkową prowizją, czy
innymi kosztami, ani nie będzie uzależniał zawarcia umowy od konieczności zakupu innych
produktów lub usług.

4. Zleceniobiorca zabezpieczy dane klientów przed ich udostępnieniem osobom nie
upoważnionym, zabraniem, skopiowaniem, uszkodzeniem, zniszczeniem a także dopełni
pozostałych obowiązków mających związek z ciążącymi na stronach obowiązkami
wynikającymi z treści Załącznika 3.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania niniejszej umowy Zleceniobiorca nie może
prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy ani też świadczyć pracy na
jakiejkolwiek podstawie prawnej lub usług na rzecz podmiotu prowadzącego działalność
konkurencyjną w stosunku do Zleceniodawcy.
6. W okresie jednego roku po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie może
prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy ani też świadczyć pracy na
jakiejkolwiek podstawie prawnej lub usług na rzecz podmiotu prowadzącego działalność
konkurencyjną w stosunku do Zleceniodawcy bez jakichkolwiek wyłączeń co do grup
odbiorców, czy obszaru terytorialnego.



7. Zleceniobiorcy nie przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie za ograniczenie
działalności konkurencyjnej poza wskazanym w niniejszej umowie.
8. Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania ograniczenia działalności konkurencyjnej
Zleceniobiorcy, nie później jednak niż do dnia rozwiązania niniejszej umowy. Odwołanie może
nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odwołania ograniczenia działalności konkurencyjnej tylko
w wypadku, gdy wypowie niniejszą umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zleceniodawca. Oświadczenie Zleceniobiorca złoży na piśmie przed upływem
miesiąca od dnia wypowiedzenia.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz
informacji o Zleceniodawcy, jego współpracownikach i klientach, które uzyskał podczas lub w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że informacja taka jest jawna lub ujawnienie
jej będzie wymagane przez uprawniony organ wymiaru sprawiedliwości lub gdy dana informacja
straciła poufny charakter. Powyższe postanowienie obowiązuje także po wygaśnięciu umowy.
11. Treść niniejszej umowy ma charakter poufny i nie może być ujawniana podmiotom trzecim.

Sposoby i terminy rozwiązania umowy 
§9

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w
całości lub znacznej części.
2. Jeżeli wypowiedzenie zostało dokonane na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi druga strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez
wypowiadającego w następstwie rozwiązania umowy.
3. Umowa może zostać wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku,   na dwa
miesiące naprzód w drugim  roku  oraz  na trzy miesiące  naprzód  w trzecim   i następnych
latach trwania umowy.
4.Strony zgodnie oświadczają, iż każde naruszenie obowiązku lojalnościowego
określonego w niniejszej umowie stanowi naruszenie obowiązków umownych  w
znacznej części.

5.W przypadku niewłaściwej obsługi klientów przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może
wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

Kary umowne 
§10

1. W przypadku gdy  Zleceniobiorca naliczy w związku z umową zawieraną a rzecz
Zleceniodawcy  inne opłaty, niż wynikające z niniejszej umowy, zapłaci na rzecz Zleceniodawcy
1000 zł.



2. W przypadku złamania zakazu konkurencji, lub lojalności, do której Zleceniobiorca jest
zobowiązany niniejszą umową, zapłaci na rzecz Zleceniodawcy 5000 zł.
3. W przypadku gdy dane osobowe Klienta będą wykorzystane w sposób niezgodny z
przeznaczeniem, poza odpowiedzialnością wynikającą z RODO, Zleceniobiorca zrekompensuje
Zleceniodawcy szkodę, na którą naraził Zleceniodawcę i zapłaci na jego rzecz karę umowną w
wysokości 5000 zł.
4. Jeżeli Zleceniobiorca nie dochowa należytej staranności przy obsłudze zlecenia zapłaci na
rzecz Zleceniodawcy 50 zł za każde zdarzenie.
5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zleceniodawcę jest wyższa, niż wymierzone
Zleceniobiorcy kary umowne uregulowane niniejszą umową, Zleceniodawca jest uprawniony do
otrzymania od Zleceniobiorcy odszkodowania uzupełniającego tę różnicę.

Postanowienia końcowe 
§11

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Sądem właściwym w sporach wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyłączeniem treści załącznika 1 regulującego katalog
usług, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po  jednym  dla
każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca 



Załącznik 1 do Umowy współpracy gospodarczej zawartej w dniu……………….r.  w Gliwicach 

Wykaz usług objętych ofertą handlową Zleceniodawcy: 

Kompletna lista usług realizowanych przez Zleceniodawcę znajduje się pod adresem:
https://holandia.org/cennik

Cennik



Załącznik 2 do Umowy współpracy gospodarczej zawartej w dniu……………….r.  
w Gliwicach 

W ramach procedury rejestracji Zleceniobiorca: 

1. skanuje dokument stanowiący podstaw rozliczenia klienta - kartę podatkową   i
załącza go do formularza rejestracyjnego.

2. W momencie otrzymania informacji o wypełnieniu formularza i przesłaniu skanu
dokumentu Zleceniodawca określa wysokość zwrotu podatku i prowizji. Powyższa kalkulacja
zostaje dokonana bezzwłocznie, maksymalnie do jednego dnia roboczego.

1. Po zaakceptowaniu warunków przez klienta, Partner drukuje formularz wraz z
załącznikami a następnie przekazuje go do podpisu klientowi. 

1. Partner zobowiązuje się dochować należytej staranności odbierając podpis klienta  na
dokumentach, w szczególności dokonać weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o 
przedstawiony przez niego dokument tożsamości. 



Załącznik 3 do Umowy współpracy gospodarczej zawartej w dniu……………….r.  
w Gliwicach 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia ____________ w 
Gliwicach  pomiędzy: (zwana dalej „Umową”) 

W zakresie przetwarzania danych osobowych, 

 holandia.org sp. z o.o, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 33/III, 44-100 Gliwice, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem  
0000770771, o numerze NIP: 6312683957, REGON 382527694 reprezentowaną przez  
Krzysztofa Borsuk - Prezesa Zarządu spółki 

zwana w dalszej części niniejszej umowy ” „Administratorem danych” lub 
„Administratorem”  
oraz 

………………………………., NIP……………………..z siedzibą w…………………… 
zamieszkałym w…………………, przy ulicy …………….., 
2. _______________________________
reprezentowany/a przez:
______________________________
zwany/a  w dalszej części niniejszej umowy „Podmiotem przetwarzającym”,

łącznie zwani Stronami, zgodnie postanawiają, iż odtąd, ponad uprzednio zawarte 
regulacje,  wiąże je umowa następującej treści: 

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art.
28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanego w dalszej części „RODO” lub „Rozporządzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach
i wyłącznie w celu realizacji umowy współpracy gospodarczej z dnia……………..r. 
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy przy minimalizacji przetwarzania 
danych osobowych. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane
osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa
spełniające wymogi Rozporządzenia.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy
dane  zwykłe klientów – osób wyłącznie powyżej  18 roku życia w postaci imion i
nazwisk, adresu do korespondencji… adresu zamieszkania,.numeru telefonu,
adresu email…..…..nr PESEL numeru identyfikacji podatkowej,…… ………………). 



§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający
oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych
spełniło wymogi RODO oraz  ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Podmiot przetwarzający przedmiotu
umowy.
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na
udokumentowane polecenie Administratora, przekazane drogą elektroniczną, w
formie pisemnej lub telefonicznej.
4. Administrator umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania pisemnych
upoważnień do przetwarzania danych osobowych swoim pracownikom w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do
przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
7. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art.
32 RODO.
8. Podmiot przetwarzający obowiązany jest do przestrzegania art. 13 i art. 14
RODO (obowiązek informacyjny).
9. Podmiot przetwarzający po zakończeniu umowy zobowiązuje się trwale
usunąć wszelkie przetwarzane dane osobowe z używanego systemu
informatycznego oraz nośników pamięci, w tym kopie tych danych oraz pozbawi
pracowników prawa dostępu do tych danych,  chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot
przetwarzający usunie w sposób trwały dane osobowe z nośników papierowych.
Realizacja niniejszego punktu nie może naruszać niezbędnego zabezpieczenia
istniejących roszczeń bądź tych mogących wynikać z niniejszej umowy.
10. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w
art. 32-36 Rozporządzenia. W szczególności Administrator zobowiązuje się
przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informacje o stosowanych środkach
zabezpieczenia danych osobowych, czy przypadkach naruszenia ochrony danych
osobowych w ciągu 48 godzin od zaistnienia incydentu.
11. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin.
§4
Zasady zachowania poufności



1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych
otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane,
ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym
celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§5
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo
przeprowadzenia audytu oraz kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot
przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator informuje Podmiot przetwarzający o kontroli lub audycie z
minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Administrator będzie realizować prawo
określone w pkt.1 w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora
danych nie dłuższym niż 3 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28
Rozporządzenia.
5. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o
ochronie danych osobowych.
§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych
niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody
Administrator określa warunki umowy łączącej Podmiot przetwarzający z
podwykonawcą.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić
jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki
nak łada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same
gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w
niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pe łną odpowiedzialność wobec
Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na Podmiocie
przetwarzającym a także na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. Podmiot
przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy tak jak za
własne działania, czy zaniechania, regulacje Kodeksu cywilnego w zakresie
powierzenia wykonywania obowiązków profesjonaliście nie mają zastosowania do
tej umowy.



§ 7 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub 
wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności 
za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.  
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,  
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w 
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez organ 
nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych 
przez Administratora danych.  
§8 
Czas obowiązywania umowy 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas niezbędny do 
wykonania umowy określonej w §1 pkt 1. Niniejsza regulacja nie ogranicza 
obowiązków do zachowania w tajemnicy i poufności danych osobowych i informacji 
uzyskanych w związku bądź przy okazji wykonywania umowy określonej w §1 pkt 
1, niezależnie od przyczyny ustania umowy określonej w §1 pkt 1. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem pkt.1 zdanie drugie. 
§9 
Rozwiązanie umowy 
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 
Administratora danych. 
§10  
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Niniejsza regulacja ma również zastosowanie do artykułu umowy 
podstawowej, który wprowadza jako jej integralną część załącznik zawierający 
niniejszą umowę. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla 
każdej ze stron. 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Rozporządzenia. 
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy 
będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora. 

_____________________                                 ____________________            
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