
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
zawarta w dniu ...........................w……….…..., pomiędzy Spółką Elektromontaż Rzeszów S.A., z siedzibą przy ul. Słowackiego 20, 35-060 
Rzeszów , NIP: 8130336688, REGON: 690007950, KRS: 0000035111 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Sławomir Ciuła 
zwaną dalej „Administratorem”,  
 
a 
........................................………………………………………………………..  reprezentowaną(ym) przez:…………………………………….  
 
zwanym dalej „Przetwarzającym”, zwanymi dalej jako „Strona”, a łącznie jako „Strony” 
 
Na podstawie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- dalej „RODO” oraz zgodnie z przyjętymi Zasadami Powierzania 
Danych Osobowych firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. z dnia 25 maja 2018r., 
 
Strony umawiają się następująco: 
 

§ 1 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA 
 
1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania 
zgodnego z prawem i Umową.  
2. Niniejsza Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (dalej: „Umowa”) zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej 
oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.  
 

§ 2 CEL I  ZASADY PRZETWARZANIA 
 
1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.  
2. Celem powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie Umowy Głównej, w tym w szczególności realizacja przez 
Przetwarzającego obsługi /czynności …………/przedmiot Umowy Głównej/…………., 
 
3. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie Umowy obejmuje następujące Dane 
Osobowe:…………/kategorie przekazanych danych Administratora do Przetwarzającego niezbędnych dla wykonania Umowy Głównej np. dane   
klientów, pracowników, współpracowników Administratora /…………...  
4. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uważa 
się polecenie przetwarzania danych zawarte w Umowie Głównej, a także pisemne wskazówki lub instrukcje przekazywane przez Administratora 
w trakcie obowiązywania Umowy drogą elektroniczną na adres ……………/e-mail/……….……...lub pocztą tradycyjną na adres: 
………………...……/adres pocztowy/……….. .  
5. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w Umowie, w tym wskazówek i instrukcji 
przekazywanych przez Administratora oraz w Rozporządzeniu RODO 
 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1.  Nieodłączną częścią niniejszej Umowy stanowi treść określona w „Zasadach Powierzania Danych Osobowych Firmy Elektromontaż 
Rzeszów S.A. z dnia 25 maja 2018r., które dostępne są na stronie internetowej Administratora pod linkiem 
http://www.elektromontaz.com.pl/rodo , lub na wyraźny wniosek Przetwarzającego zostały mu udostępnione przez Administratora w inny 
ustalony sposób, w szczególności drogą elektroniczną e-mail. 
 
2. Przetwarzający oświadcza, że zapoznał się z „Zasadami Powierzania Danych Osobowych Firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. z dnia 25 maja 
2018r” i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 
1. Umowa wchodzi w życie od dnia ……………...……..  
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 459 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia RODO.  
4. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.  
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………...     …………………………………………………... 
     W imieniu Administratora        W imieniu Przetwarzającego  


