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Załącznik nr 7 

 
UMOWA POWIERZENIA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w dniu _______r. w______________, 

(dalej „Umowa”) 

pomiędzy:  

 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa 
wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000345434, REGON: 142218565, NIP: 1132791996, reprezentowana przez: 

1. ________________ - ________________ 

 

 

zwaną dalej „Administratorem” 

 

a 

 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, posiadająca kapitał zakładowy ___________, reprezentowana 
przez: 

1. ________________ - ________________ 

2. ________________ - ________________ 

 

 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: _________________ 
pod adresem ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON 
___________, zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

zwanym dalej „Przetwarzającym”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidulanie jako „Strona” 

 

Zważywszy, że : 

1. W dniu______Strony zawarły umowę________________ (dalej „Umowa Główna”). 

2. W związku z realizacją Umowy Głównej niezbędne jest powierzenie przez Administratora 
Przetwarzającemu danych osobowych. 

 

Mając powyższe na uwadze, Strony zawarły Umowę następującej treści: 
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§ 1 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków,                         
o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.l nr 
119, str. 1) (dalej „Rozporządzenie 2016/679”) w związku z zawarciem Umowy Głównej.  

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 
Rozporządzenia 2016/679. 

3. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt. 8 
Rozporządzenia 2016/679.  

4. Przetwarzający oświadcza, że:  

1) zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (w tym 
szczególnych kategorii danych) odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
osobowych objętych ochroną, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 
2016/679 oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i chroniło prawa 
osób, których dane dotyczą; 

2) opracował i wdrożył środki, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych;  

3) prowadzi ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy 
ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych, w tym 
rejestr kategorii czynności przetwarzania; 

4) powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym                                 
w Umowie; 

5) dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem,                        
co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy; 

6) wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych; 

7) nie   przekazuje   danych   osobowych do   państwa   trzeciego   lub   organizacji 
międzynarodowej    (czyli    poza    Europejski    Obszar    Gospodarczy    („EOG”). 
Jeżeli  Przetwarzający  ma  zamiar  lub  obowiązek  przekazywać  dane osobowe  poza 
EOG,  informuje  o  tym  Administratora,  w  celu  umożliwienia  Administratorowi 
podjęcia  decyzji  i  działań  niezbędnych  do  zapewnienia  zgodności  przetwarzania 
z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania; 

8) pracownicy lub współpracownicy, z którymi będzie współpracował przy wykonywaniu 
czynności, stanowiących przedmiot Umowy, zostaną przeszkoleni w zakresie 
przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych 
osobowych, przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji 
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT I CZAS PRZETWARZANA 

1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający 
zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  
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§ 3 

CELE I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA 

1. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym                        
w Umowie.  

2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja czynności, wynikających 
z Umowy Głównej, związanych z operacjami na danych osobowych. Charakter powierzonego 
przetwarzania danych osobowych stanowią operacje lub zestawy operacji wykonywane 
na danych osobowych przez Przetwarzającego, wynikające z Umowy Głównej, w tym 
w szczególności_____________Przetwarzanie będzie miało co do zasady charakter 
elektroniczny (całkowicie lub częściowo zautomatyzowany) chyba, że z uwagi na okoliczności 
konieczne będzie przetwarzanie w sposób inny niż zautomatyzowany. 

3. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie Umowy 
obejmuje następujące rodzaje danych:   

__________________ 

__________________ 

__________________ 

4. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie Umowy 
obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

5. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków                
i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany 
Umowy, dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

6. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, otrzymanych 
od Administratora i od współpracujących z nim osób, oraz danych osobowych uzyskanych  
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej. 

7. Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
osobowych, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu, niż wykonanie Umowy, chyba 
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 
lub Umowy. 

8. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie 
na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za udokumentowane polecenia 
uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail 
Przetwarzającego: _____________lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny siedziby 
Przetwarzającego. 

9. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych bez udokumentowanego 
polecenia Administratora wyłącznie w sytuacji, gdy obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny. 

10. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się przestrzegać zasad 
wskazanych w Umowie oraz w Rozporządzeniu 2016/679. 
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§ 4 

OBOWIĄZKI I PRAWA ADMINISTRATORA 

1. Administrator w każdym czasie ma prawo zwrócenia się do Przetwarzającego o wyjaśnienia 
dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w zakresie 
stosowanych przez Przetwarzającego środków bezpieczeństwa, zidentyfikowanych zagrożeń 
lub ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. Administrator jest zobowiązany współdziałać z Przetwarzającym w celu zgodnego z przepisami 
Rozporządzenia 2016/679 wykonywania Umowy. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

Przetwarzający zobowiązuje się : 

1) uzyskać od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w wykonaniu Umowy 
udokumentowane zobowiązanie do zachowania w tajemnicy. Zobowiązanie do zachowania  
w tajemnicy obejmuje wszelkie informacje i dokumenty, ujawnione osobie upoważnionej przez 
Przetwarzającego, Administratora bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy. 
Obowiązek zachowania w tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu 
zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania tylko 
osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 
sposobów ich zabezpieczenia;  

2) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej. Przetwarzający w ewidencji osób 
upoważnionych odnotowuje czy osoba upoważniona podpisała stosowne zobowiązanie do 
zachowania w tajemnicy; 

3) zapewnić ochronę danych osobowych i podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 
32 Rozporządzenia 2016/679; 

4) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego; 

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi 
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III Rozporządzenia 2016/67; 

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać 
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia 
2016/679; 

7) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków, określonych w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 oraz umożliwić Administratorowi 
lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym 
inspekcji; 

8) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora 
zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679. Przetwarzający udostępnia na żądanie 
Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych Przetwarzającego 
w formie elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Przetwarzającego;  

9) zgłaszać Administratorowi bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 24 godzin o każdym 
naruszenia ochrony danych osobowych od stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych; 

10) przygotować bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, 
stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacje, wymagane w zgłoszeniu 
naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
Rozporządzenia 2016/679; 
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11) przygotować bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia,  
stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacje, wymagane w zgłoszeniu 
naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 33 ust. 4 
Rozporządzenia 2016/679; 

12) stosować się do wszelkich wskazówek lub zaleceń wydanych przez krajowy bądź unijny organ 
nadzorczy dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie 
stosowania Rozporządzenia 2016/679; 

13) informować niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni Administratora o jakimkolwiek 
prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, które miałoby wpływ na wykonywanie 
Umowy, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym incydentów 
bezpieczeństwa informacji lub przetwarzania przez Przetwarzającego danych, w tym danych 
osobowych powierzonych przez Administratora; 

14) informować niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni Administratora o każdej kontroli 
organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma związek z Umową.  
W takim przypadku, Administrator ma prawo do: uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego 
w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego; wnoszenia 
uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego zaakceptowaniem przez 
Przetwarzającego; wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego 
dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych;  

15) współpracować z Administratorem i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych na 
podstawie Umowy zadań. 

 

§ 6 

DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA 

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe, objęte Umową do dalszego przetwarzania jedynie 
w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.  

2. Przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania 
lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość 
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

2. Podwykonawca (subprocesor), z którego korzysta Przetwarzający powinien spełniać te same 
gwarancje i obowiązki, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego.  

3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania 
będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się 
do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na 
Przetwarzającego. 

4. Administratorowi będą przysługiwały te same uprawnienia, wynikające z umowy podpowierzenia 
bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku rozwiązania umowy 
podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym Administratora niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy. 

5. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono 
przetwarzanie danych osobowych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony danych 
osobowych jak Przetwarzający.  

6. Dokonując   podpowierzenia, Przetwarzający   ma   obowiązek   zobowiązać   podwykonawcę   do   
realizacji wszystkich   obowiązków   Przetwarzającego wynikających   z   niniejszej   Umowy,  z  
wyjątkiem  tych,  które  nie  mają  zastosowania  ze  względu  na  naturę konkretnego 
podpowierzenia. 
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§ 7 

AUDYTY I INSPEKCJE 

1. Administrator ma prawo do kontroli przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 
wynikających z Rozporządzenia 2016/679 oraz Umowy przez Przetwarzającego poprzez prawo 
żądania udzielania wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych. 

2. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia doraźnych audytów lub inspekcji 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Przetwarzającego składania 
pisemnych wyjaśnień. Audyty i inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  mogą być 
przeprowadzone przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.  

3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień, stwierdzonych podczas kontroli przez    
Administratora, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Administratora zawiadomienia od 
uchybieniu.  

 

§ 8 

KOORDYNATORZY I DORĘCZENIA 

1. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Administratora jest [***], tel. [***], e-mail [***], 

2) Koordynatorem ze strony Przetwarzającego jest [***], tel. [***], e-mail [***].  

2.  Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1)  dla Administratora – adres: [***], 

2)  dla Przetwarzającego – adres: [***]. 

3. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Strony zobowiązują się do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod 
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. 
Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

4. W przypadku, gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej, powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 2 powyżej. W razie 
niemożności doręczenia pisma, wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało 
nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

5. Zawiadomienia, z wyłączeniem oświadczeń o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub przedłużeniu 
Umowy oraz wezwania do zapłaty kary umownej lub wezwania do usunięcia naruszeń Umowy oraz 
innych przypadków, gdzie wymagana jest forma pisemna, mogą być również dokonywane przy 
użyciu poczty elektronicznej.   

 

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
Przetwarzający naruszy którekolwiek postanowienie Umowy, Rozporządzenia 2016/679 lub innych 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) pomimo zobowiązania Przetwarzającego do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli przez Administratora, Przetwarzający nie usunął ich w wyznaczonym terminie; 

2) Przetwarzający przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem 
2016/679 lub innymi obowiązującymi przepisami prawa; 
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3) Przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej 
pisemnej zgody Administratora. 

 

§ 10 

                                                      KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego zobowiązań 
wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku naruszenia przez Przetwarzającego 
obowiązków wskazanych w § 3, § 5, § 6, § 7 oraz § 11 Umowy, Przetwarzający zobowiązany będzie 
do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, określonego w Umowie 
Głównej za każdy przypadek naruszenia. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni 
od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej nie zwalnia 
Przetwarzającego z realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 11 

ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

1. Przetwarzający, po zakończeniu świadczenia na rzecz Administratora usług związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z żądaniem Administratora, usuwa lub zwraca 
mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 30 dni od zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie Głównej.  

2. Obowiązek zwrócenia lub usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w przypadku gdy  
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

 

§ 12 

ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO 

1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku  
z niedopełnieniem obowiązków,  które  Rozporządzenie 2016/679 nakłada  bezpośrednio  na  
Przetwarzającego  lub  gdy działał  poza  zgodnymi  z  prawem  instrukcjami  Administratora  lub  
wbrew  tym instrukcjom.  

2. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się pokryć w całości poniesioną przez Administratora szkodę  
w przypadku, gdy jej powstanie będzie związane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 
2016/679 lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego. 

4. Jeżeli  Podwykonawca (subprocesor) nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 
ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie 
obowiązków przez  Podwykonawcę (subprocesora) spoczywa na Przetwarzającym. 

5. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, z którymi 
współpracował przy wykonaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

6. Przetwarzający jest odpowiedzialny za zawinione udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, Rozporządzeniem 2016/679 oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
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§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną cześć Umowy.  

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

5. Jeśli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się częściowo lub w całości nieważne lub 
niewykonalne nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku 
Strony uzgodnią nowe postanowienie, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron, 
wyrażony w nieważnym postanowieniu. 

6. Wszelkie spory związane z zawarciem Umowy, jej wykonaniem, interpretacją bądź jej rozwiązaniem 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Administratora 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

 

 

PODPISY STRON 

 

Za Administratora:         Za  Przetwarzającego: 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


