UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta pomiędzy:
Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259763, o numerze REGON 140607222,
numerze NIP 5252368015, zwaną dalej Spółką
a
............................................................................................................................................(firma/imię nazwisko)
.................................................................................................................................................................

(adres),

............................................................................................................................... (KRS, NIP, REGON / PESEL)
zwaną dalej Zleceniodawcą
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków powierzenia przez Zleceniodawcę
przetwarzania danych osobowych Spółce.

2.

Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy prawa i obowiązki Spółki i Zleceniodawcy określają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
oraz Kodeksu cywilnego.

3.

Gdyby którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stało się nieważne, fakt ten nie wpłynie na moc wiążącą
pozostałej części niniejszej Umowy. W takim wypadku Strony dojdą do porozumienia w sprawie zapisu, który
stracił swą moc, z zachowaniem kontekstu i funkcji, jaki pełnił on pierwotnie.

4.

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy. W szczególności, Strony zobowiązują się do udzielenia sobie niezbędnych informacji,
rozstrzygania wszelkich sporów i podejmowania wszelkich decyzji z poszanowaniem uzasadnionych
interesów drugiej Strony oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszać reputację lub
dobre imię drugiej Strony.
§2

1.

Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Zleceniodawca, jako administrator danych powierza
Spółce przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy
polega na przechowywaniu ich na serwerze wynajętym przez Spółkę od firmy Lumikom s.c. oraz na usuwaniu
i modyfikowaniu tych danych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Spółce następuje w związku z
korzystaniem przez Zleceniodawcę z Platformy oraz w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa
danych. W związku z tym, Zleceniodawca wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę dalszej umowy dotyczącej
przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym niniejszą Umową z Lumikom s.c. Marta Wojtkowska,
Łukasz Wojtkowski, REGON 140625763, NIP 1132624086, z siedzibą w Ząbkach, ul. Orla 20A/23.

2.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych na Platformie
w postaci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

imienia i nazwiska;
płci;
wieku;
numeru PESEL;
wyróżników nadanych przez Zleceniodawcę;
wyników uzyskanych przez osoby badane w testach;
adresów e-mail.
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3.

Do przeprowadzenia badania za pośrednictwem Platformy konieczne jest wprowadzenie do systemu jedynie
informacji o płci i wieku osoby badanej. Wprowadzenie pozostałych danych wymienionych w punktach a-g nie
jest obowiązkowe. Spółka zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w
celu przewidzianym w niniejszej Umowie.
§3

1.

Spółka zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych.

2.

Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Spółka zobowiązuje się w szczególności do przetwarzania danych osobowych z
wykorzystaniem urządzeń i systemów informatycznych zgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 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).
§4

1.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Spółka usunie dane z serwera oraz innych nośników, na których dane
zostały zapisane.
§5

1.

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.

Zmiany niniejszej Umowy oraz wszelkie zgody, oświadczenia, zawiadomienia i wezwania wykonywane na
podstawie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Niniejsza Umowa została zaakceptowana i podpisana.

Zleceniodawca

Spółka

______________________________________

______________________________________

Czytelnie imię i nazwisko osób podpisujących Umowę

Czytelnie imię i nazwisko osób podpisujących Umowę

_____________________________

_____________________________

Podpis osób podpisujących Umowę

Podpis osób podpisujących Umowę

______________________________

_____________________________

Data i miejsce podpisania Umowy

Data i miejsce podpisania Umowy
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