Załącznik nr 1 do Umowy licencyjnej użytkowania „Konta Abonenckiego”
do aplikacji internetowej zwanej „Systemem Obsługi Rozliczeń Expert”
UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
DO PRZETWARZANIA
Zawarta w dniu …………………….., we Wrześni, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………….
z
siedzibą
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………,
posiadającym/-ą numer NIP……………………., dalej zwanym/-ą: „Administratorem danych”
lub „Administratorem”, reprezentowanym/-ą przez:
……………………………………………………
…….

-a-

spółką pod firmą: Info Baza Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Żwirki i Wigury
17, 62-300 Września. Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w
Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS
0000439665, NIP: 789-17-51-443, REGON: 302277430, dalej zwaną: „Podmiotem
przetwarzającym”, „Procesorem” lub „Info Baza Solution”, reprezentowaną przez:
Krzysztof Gawron – Prezes Zarządu,
Ireneusz Suszek – Członek Zarządu,

Administrator danych 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 powierzenia Danych Osobowych do przetwarzania]
1.

Strony zgodnie oświadczają, że zawarły Umowę licencyjną użytkowania „Konta
Abonenckiego” do aplikacji internetowej zwanej „Systemem Obsługi Rozliczeń Expert”,
zwaną dalej: „Umową Podstawową”, której prawidłowa realizacja wymaga powierzenia
przez Administratora określonych danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”)
do przetwarzania Procesorowi w zakresie określonym Umową. Wskazana w zdaniu
poprzednim aplikacja internetowa jest zwana dalej także: „Programem Expert”,
„Expert” lub „Aplikacją”.

2.

Powierzenie Danych Osobowych Procesorowi następuje w związku z udostępnianiem
przez Procesora na rzecz Administratora Programu Expert do korzystania w modelu SaaS
(Software as a Service). Przy czym Program służy Administratorowi do wywiązywania się
z prawnych obowiązków związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,

w szczególności w celu przygotowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia i płacy
pracowników niepełnosprawnych Administratora, w tym rozliczania przez Administratora
dofinansowań otrzymywanych przez niego z PFRON.
3.

Przetwarzanie
Osobowych:
1)

2)

4.

Procesora

obejmować

będzie

następujące

rodzaje

Danych

Dane Osobowe zwykłe:
a.

imię (imiona) i nazwisko pracownika niepełnosprawnego,

b.

numer ewidencyjny PESEL pracownika niepełnosprawnego,

c.

seria i numer dokumentu tożsamości pracownika niepełnosprawnego,

d.

płeć pracownika niepełnosprawnego,

e.

adres zamieszkania pracownika niepełnosprawnego,

f.

data urodzenia pracownika niepełnosprawnego,

g.

wykształcenie pracownika niepełnosprawnego,

h.

wykonywany zawód przez pracownika niepełnosprawnego,

i.

numer NIP pracownika niepełnosprawnego,

j.

data zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego,

k.

wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego,

l.

* (tylko wówczas, gdy Strony tak postanowią, w drodze odrębnych ustaleń
dokonanych w formie dokumentowej):
i.

dane osobowe dotyczące pracowników niepełnosprawnych, niewymienione
powyżej, objęte korespondencją Administratora z PFRON dostępną w
ramach aplikacji SODiR;

ii.

imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika Administratora, który
posiada dostęp do aplikacji SODiR.

Dane Osobowe szczególnych kategorii:
a.

informacja o stopniu niepełnosprawności pracownika niepełnosprawnego,

b.

informacja o rodzaju schorzenia pracownika niepełnosprawnego.

Przetwarzanie Danych Osobowych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
1)

5.

przez

pracowników niepełnosprawnych Administratora;

Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmować będzie następujące czynności
realizowane przez Procesora (zakres przetwarzania):

1)

przechowywanie na serwerze Procesora Danych Osobowych zapisanych w Programie
Expert przez Administratora,

2)

udostępnianie Danych Osobowych Administratorowi na jego żądanie.

3)

edytowanie Danych Osobowych na jego żądanie (wymagana dyspozycja w formie
dokumentowej w postaci faxu lub emaila),

4)

* (wyłącznie w przypadku, gdy Strony zawrą w tym zakresie odrębną umowę) –
dokonywanie w imieniu Administratora comiesięcznych rozliczeń dofinansowań do
pracowników niepełnosprawnych poprzez:

5)
6.

i.

sporządzanie comiesięcznych deklaracji WND oraz INF-DP,

ii.

miesięcznych zestawień w programie Excel,

iii.

wypełnianie formularzy o pomocy publicznej.

usuwanie Danych Osobowych na żądanie Administratora.

Administrator powierza Procesorowi
obowiązywania Umowy Podstawowej.

Dane Osobowe

do

przetwarzania

na

okres

§ 2. [Współdziałanie Stron; obowiązki Podmiotu przetwarzającego]
1.

Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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: „RODO”)

2.

Procesor oświadcza, że w chwili zawierania Umowy spełnia, zaś przez cały okres
obowiązywania Umowy będzie spełniał, wszystkie wymogi określone bezwzględnie
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, w szczególności Procesor zobowiązuje się zabezpieczyć Dane
Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.

Procesor oświadcza, że wszystkie osoby fizyczne, które uzyskają od niego dostęp
do Danych Osobowych zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy (także po ustaniu
zatrudnienia/umowy cywilnoprawnej) i będą legitymowały się imiennym, pisemnym
upoważnieniem do przetwarzania Danych Osobowych, wpisanym do odpowiedniej
ewidencji prowadzonej przez Procesora i gasnącym najpóźniej z chwilą ustania
zatrudnienia lub stosunku cywilnoprawnego wiążącego Procesora z taką osobą. Za

działania lub zaniechania takich osób Procesor odpowiada jak za działania lub zaniechania
własne.
4.

Procesor może zlecić dalsze przetwarzanie Danych Osobowych osobie trzeciej (dalszy
podmiot przetwarzający) w drodze umowy podpowierzenia, pod warunkiem akceptacji
takiej osoby trzeciej przez Administratora lub braku jego sprzeciwu. Przy czym za osoby
trzecie nie będą uznawane osoby fizyczne, współpracujące na stałe z Procesorem
na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowy
współpracy w ramach działalności gospodarczej) i na potrzeby realizacji Umowy takie
osoby będą traktowane jak pracownicy Procesora. Wykaz dalszych podmiotów
przetwarzających na chwilę zawarcia Umowy:
1)

Łukasz Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą ŁUKASZ
ANDRZEJEWSKI z siedzibą we Wrześni 62-300, ul. Kutrzeby 3e/4, NIP
7891470425 – świadczący na rzecz Procesora usługi IT.

2)

Grzegorz Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomorrow Tech
Grzegorz Pawlak z siedzibą w Wrześni 62-300, ul. Żwirki i Wigury 16/2, NIP
7891700233 – świadczący na rzecz Procesora usługi programistyczne,

3)

Hetzner Online GmbH - serwerownia.

5.

W razie wyrażenia przez Administratora danych zgody, o jakiej mowa w ust. 4, Procesor
zobowiązuje się powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie podmiotowi,
który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z przepisów
obowiązującego prawa i chroniło prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą.

6.

Procesor zobowiązuje się pomagać Administratorowi danych, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na prawnie
uzasadnione żądania osób, których Dane Osobowe dotyczą, w szczególności dotyczące
aktualizacji, zmiany, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych.

7.

Procesor zobowiązuje się udostępniać Administratorowi danych wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełniania przez Procesora obowiązków podmiotu
przetwarzającego określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz umożliwia
Administratorowi danych przeprowadzanie niezbędnych audytów, w tym inspekcji, nie
częściej niż jeden audyt lub inspekcja raz na rok, w terminach uzgodnionych pomiędzy
Stronami, w zakresie warunków ochrony i przetwarzania Danych Osobowych,
w szczególności w siedzibie Procesora, w tym aktywnego udziału we wspomnianych
audytach i inspekcjach. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu czy inspekcji
ponosi Administrator.

8.

Procesor zobowiązuje się pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków
określonych w art. 32-36 RODO.

9.

Procesor oświadcza, że Dane Osobowe przetwarzane przez niego nie będą przekazywane
poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

§ 3. [Oświadczenia i obowiązki Administratora]
1.

2.

Administrator danych oświadcza, że spełnił warunki legalności przetwarzania danych
osobowych, określone w RODO oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie
danych osobowych i jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie
wypełniania prawnych obowiązków związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
w szczególności procesie przygotowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia i płacy
pracowników niepełnosprawnych Administratora, w tym rozliczania przez Administratora
dofinansowań otrzymywanych przez niego z PFRON.
Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w toku
realizacji Umowy, w tym udzielać Podmiotowi przetwarzającemu wyjaśnień w razie
wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo
ze swoich szczegółowych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych, w szczególności RODO.

§ 4. [Rozwiązanie Umowy]
Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

§ 5. [Zasady odpowiedzialności Procesora]
1.

Procesor ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub
wykorzystanie Danych
Osobowych niezgodnie z Umową, z wyłączeniem odpowiedzialności za tzw. utracone
korzyści Administratora danych.

2.

Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych Osobowych
wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które niniejsza Umowa lub RODO nakłada
bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

3.

Jeśli w związku z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych Administrator danych
zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do zapłaty odszkodowania,
zadośćuczynienia lub ukarany grzywną, Procesor zobowiązuje się zrekompensować
Administratorowi danych tę część udokumentowanych strat z tego tytułu, za którą
Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność. Zobowiązanie Procesora, o jakim mowa
w zdaniu poprzednim powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o danym
przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec Administratora danych i jego podstawach
prawnych i faktycznych, w celu umożliwienia Procesorowi zajęcia stanowiska, odniesienia
się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego wstąpienia do sprawy na etapie
sądowym.

4.

Niezależnie od postanowień ust. 1-3 powyżej, całkowita łączna odpowiedzialność
Procesora z tytułu szkód wyrządzonych Administratorowi w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do kwoty 1.000 PLN.

§ 6. [Postanowienia końcowe]
1.

Strony zobowiązują się zachować w poufności treść Umowy oraz wszelkie informacje
uzyskane od drugiej Strony stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa (tzn. nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa drugiej Strony lub inne informacje posiadające dla niej wartość
gospodarczą, co do których druga Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności).

2.

Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy dokumentowej, chyba że
Umowa stanowi odmiennie.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają
polskiego prawa.

4.

Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy, jak również w związku z interpretacją
jej postanowień, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Procesora.

5.

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Administrator danych:

odpowiednie przepisy

Info Baza Solution

