
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w ......................... w dniu ....................., pomiędzy: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................. , w dalszej części umowy zwanym „Administratorem“ 

a 

 

Fakturomania Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Okulickiego 19B LOK. 11 w Grodzisku 

Mazowieckim, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy pod nr krs 0000495029, NIP 5291802680, REGON 1470607490, 

reprezentowaną przez Łukasza Pniewskiego, w dalszej części umowy zwana 

„Przetwarzającym“, 

 

zwanymi wspólnie „Stronami“.  

 

Mając na uwadze, że: 

 

1. Strony zawarły drogą elektroniczną umowę korzystania z serwisu Fakturomania.pl 

(dalej: „Umowa podstawowa“), na mocy której Administrator powierzy 

Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą 

Umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych (dalej: „Umowa“),  

 

2. celem Umowy jest ustalenie warunków wykonywania operacji przetwarzania danych 

osobowych przez Przetwarzającego w imieniu Administratora, 

 

3. Strony zawierając Umowę dążą do uregulowania zasad przetwarzania danych 

osobowych w sposób w pełni zgodny z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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“), 

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

1. Opis przetwarzania 

 

1.1 [Przedmiot] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową podstawową 

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie wskazanych w dalszej części 

Umowy danych osobowych. 

 

1.2 [Czas] Przetwarzanie wykonywane będzie przez okres obowiązywania Umowy 

podstawowej. 

 

1.3 [Charakter i cel] Charakter oraz cel przetwarzania danych osobowych wynikają 

z Umowy podstawowej, w  szczególności: 

 

1.3.1 charakter przetwarzania określony jest rolą Przetwarzającego, polegającą 

na obsłudze księgowej Administratora, 



1.3.2 celem przetwarzania danych jest umożliwienie Administratorowi 

wywiązywania się z prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem 

przez niego, jako przedsiębiorcy, rachunkowości. 

 

 

1.4 [Rodzaj danych] Przetwarzaniem danych objęte będą następujące rodzaje danych        

osobowych: 

 

1.4.1 dane zwykłe, 

1.4.2 dane szczegółowe, 

1.4.3 dane dzieci. 

 

 

1.5 [Kategorie osób] Przetwarzanie danych dotyczyć będzie następujących kategorii osób: 

 

1.5.1 pracownicy Administratora i jego podmiotów stowarzyszonych, 

1.5.2 klienci usług Administratora. 

 

2. Podpowierzenie  

 

2.1 [Podpowierzenie] Administrator wyraża zgodę na powierzenie przez Przetwarzającego 

określonych operacji przetwarzania danych osobowych („podpowierzenie“) w drodze 

umowy zawartej drogą elektroniczną podpowierzenia wyszczególnionym poniżej 

podmiotom: 

 

2.1.1 Fakturomania Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Okulickiego 19B 

LOK. 11 w Grodzisku Mazowieckim, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców  

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział 

Gospodarczy, pod nr krs 0000705496, posiadającą NIP 5291819692 REGON 

368812780. 

 

2.2 Powierzenie podprzetwarzania podmiotom innym niż wskazane w pkt 2.1 powyżej 

wymaga pisemnej akceptacji podmiotów podprzetwarzających przez Administratora lub 

braku jego sprzeciwu. 

 

2.3 [Sprzeciw] Administrator może z uzasadnionych powodów zgłosić udokumentowany 

sprzeciw względem powierzenia danych osobowych podprzetwarzającemu. W razie 

zgłoszenia sprzeciwu, Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych osobowych 

podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego 

podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie. Wątpliwości i 

ewentualne konsekwencje Przetwarzający obowiązany jest zgłosić Administratorowi w 

czasie umożliwiającym zapewnienie ciągości przetwarzania.  

 

2.4 [Transfer obowiązków] Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek 

zobowiązać podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków 

Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają 

zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.  

 

2.5 [Zobowiązanie względem Administratora] Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, 

aby podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonywania 



obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez 

podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz 

z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków 

podprzetwarzającego.  

 

2.6 [Zakaz podzlecenia] Przetwarzający nie ma prawa przekazać podprzetwarzającemu 

całości wykonania Umowy.  

 

3. Obowiązki Administratora  

 

3.1 Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonywaniu 

Umowy, w razie wątpliwości udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień co do legalności 

poleceń Administratora oraz wywiązywać sie terminowo ze swoich szczegółowych 

obowiązków.  

 

4. Obowiązki Przetwarzającego 

 

4.1 [Udokumentowanie polecenia] Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w 

sposób zgodny z udokumentowanymi poleceniami bądź instrukcjami Administratora. 

 

4.2 [Nieprzetwarzanie poza EOG] Przetwarzający oświadcza, iż nie przekazuje danych 

osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani nie korzysta 

z podwykonawców przekazujących dane poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

4.3 [Powiadomienie o zamiarze przetwarzania poza EOG] Przetwarzający ma 

obowiązek poinformować Administratora o zamiarze bądź obowiązku przekazania 

danych poza obszar EOG, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i 

działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub 

zakończenia powierzenia przetwarzania.  

 

4.4 [Tajemnica] Przetwarzający uzyskuje udokumentowane zobowiązania do zachowania 

tajemnicy od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu 

Umowy. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy osoba taka ma 

ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.  

 

4.5 [Bezpieczeństwo] Przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje 

środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.  

 

4.6 [Podprzetwarzanie] Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego. 

 

4.7 [Współpraca przy realizacji praw jednostki] Przetwarzający zobowiązuje się wobec 

Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w 

zakresie wykonywania praw jednostki określonych w rodziale III RODO. 

Przetwarzający oświadcza, iż zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do 

powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między Stronami 

uzgodnione.  

 



4.8 [Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa] Przetwarzajacy współpracuje 

z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru 

ochrony danych osobowych, określonych w art. 32-36 RODO. 

 

4.9 [Legalność poleceń] Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwość co do zgodności 

z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, bezzwłocznie 

poinformuje o tym Administratora w sposób udokumentowany oraz uzasadniony, pod 

rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego 

tytułu.  

 

4.10 [Minimalizacja] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępności danych 

osobowych wyłącznie do osób, których dostępu do danych wymaga realizacja Umowy i 

posiadających odpowiednie upoważnienie.  

 

4.11 Projektowanie prywatności] Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania 

danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania 

prywatności, o którym mowa w art. 15 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem 

poinformować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takim czasie, 

aby zapewnić Administratorowi realną możliwość zareagowania, jeżeli planowane 

przez niego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi 

bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób.  

 

4.12 [Profilowanie] Przetwarzający stosuje zautomatyzowane przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji Umowy, o czym informuje Administratora w celu i w 

zakresie niezbędnym do wykonania przez niego obowiązku informacyjnego.  

 

4.13  [RCPD] Przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji opisującej 

sposób przetwarzania danych, w szczególności rejestru kategorii czynności 

przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający udostępnia na żądanie 

Administratora prowadzony rejestr, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

handlową innych klientów Przetwarzającego.  

 

4.14 [Szkolenie personelu] Obowiązkiem Przetwarzającego jest przeszkolenie osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie ochrony danych 

osobowych.   

 

5. Bezpieczeństwo danych 

 

5.1 [Biezpieczeństwo danych osobowych] Przetwarzajacy oświadcza, iż przeprowadził 

analizę ryzyka przetwarzania powierzonych mu danych osobowych i stosuje się do jej 

wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.  

 

5.2 [Środki bezpieczeństwa] Przetwarzający oświadcza oraz zobowiązuje się, że: 

 

5.2.1 dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania oraz stosuje te 

techniki w zakresie, w jakim potrzebne są do zapewnienia poziomu 

bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia 

praw i wolności osób przy ich przetwarzaniu, 

 



5.2.2 posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, 

dostępności i odporności swoich systemów i usług przetwarzania, 

 

5.2.3 posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych 

osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub 

technicznego, 

5.2.4 regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków 

technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 

przetwarzania.  

 

6. Powiadomienie o naruszeniach danych osobowych 

 

6.1 [Powiadomienie o naruszeniu] Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym 

podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od pierwszego 

zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i 

informuje go o przyjętych ustaleniach z chwilą ich dokonania. 

 

6.2 [Rozwinięcie] Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz 

z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić 

Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego.  

 

7. Nadzór  

 

7.1 [Sprawowanie kontroli] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych 

danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. 

Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do 

pomieszczeń, w których są przetwarzane dane i wglądu do dokumentacji związanej 

z przetwarzaniem danych osobowych o ile mają bezpośredni związek z wykonywaniem 

Umowy powierzenia. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego 

udzielenia informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia 

rejestrów przetwarzania, z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego. 

 

7.2 [Współpraca przy kontroli] Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych 

osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań. 

 

7.3 [Czynności kontrolne] Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami 

RODO oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi 

przeprowadzenie audytu lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie 

realizacji audytów i inspekcji. 

 

7.4 [Nadużywanie prawa do kontroli] Kontrola nie może dotyczyć informacji lub 

dokumentów dotyczących podmiotów innych niż Administrator. Kontrola nie może 

również zakończyć się ze skutkiem w postaci uzyskania informacji dotyczących 

podmiotów innych niż Administrator. W przypadku nadużywania prawa do kontroli, 

przeprowadzania audytów o zbyt szerokim zakresie wywołujących trudności w 

realizacji świadczenia usług i prowadzenia działalności przez Przetwarzającego, 

Przetwarzający może ustanowić wynagrodzenie za przeprowadzenie Kontroli w 

wysokości poniesionych kosztów administracyjnych. 

 



7.5 [Ograniczenie podmiotowe] Podmiot prowadzący działalność konkurencyjną w 

stosunku do Przetwarzającego nie może przeprowadzić czynności Kontrolnych w 

stosunku do Przetwarzającego. 

 

8. Oświadczenia Stron 

 

8.1 [Oświadczenie Admnistratora] Administrator oświadcza, że jest Administratorem 

danych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je 

Przetwarzającemu.  

 

8.2 [Oświadczenie Przetwarzającego] Przetwarzający oświadcza, że w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem 

danych osobowych objętych Umową i Umową podstawową, posiada w tym zakresie 

niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię 

należytego wykonywania niniejszej Umowy.  

 

9. Odpowiedzialność 

 

9.1 [Odpowiedzialność Przetwarzającego] Przetwarzający odpowiada za szkody 

spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które 

RODO nakłada bepzośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działa niezgodnie z prawnie 

ważnymi instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający 

odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych 

środków bezpieczeństwa.  

 

9.2 [Odpowiedzialność za podprzetwarzającego] Jeżeli podprzetwarzający nie wywiąże 

się ze spoczywających na niego obowiązków ochrony danych osobowych, pełna 

odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez 

podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.  

 

10. Okres obowiązywania Umowy 

 

Niniejsza Umowa zawarta została na czas obowiązywania Umowy podstawowej 

z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych osobowych wskazanego w ust. 11 

poniżej. 

 

11. Usunięcie danych 

 

11.1 [Usunięcie danych] Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do 

dalszego przetwarzania danych mu powierzonych i zobowiązany jest do ich usunięcia 

oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator 

postanowi inaczej lub obowiązek dalszego przechowywanie danych jest wymogiem 

obowiązującego prawa.  

 

11.2 [Karencja] Przetwarzający dokona usunięcia danych osobowych po upływie 180 dni 

od zakończenia Umowy Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić 

wcześniej.  

 

12. Postanowienia końcowe 

 



12.1 [Pierwszeństwo] W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy a 

Umowy podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Kwestie dotyczące 

danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować 

przez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.  

 

12.2 [Egzemplarze] Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

12.3 [Właściwość prawa] Umowa podlega przepisom RODO oraz prawu polskiemu.  

 

 

Przetwarzający: 

 


