UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

W związku z postanowieniami umowy cywilnoprawnej Stron dot. wykonywania zleceń w zakresie dowozu
towarów do klientów imiennie wskazanych przez Firmę Handlową Krzysztof Nadstaga WYKONAWCA zobowiązuje się, w sposób nienaruszający przepisów Rozporządzenie 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) do przetwarzania zleconych
przez Firmę Handlową Krzysztof Nadstaga następujących kategorii danych osobowych jej klientów:

2.



imion i nazwisk,



numerów telefonów,



adresów dostawy towarów.

WYKONAWCA gwarantuje Firmie Handlowej Krzysztof Nadstaga zachowanie w tajemnicy danych osobowych do których będzie miał dostęp w związku z wykonaniem umowy, jak też nieudostępnianie tych danych
podmiotom i osobom nieuprawnionym. Na okoliczność tę złoży pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

3.

WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zasady szczególnej dbałości o odpowiednie zabezpieczenie przed utratą, zniszczeniem lub umożliwieniem nieuprawnionego dostępu do dokumentów / danych adresowych powierzonych mu w związku w realizacją powierzonych umową czynności.

4.

WYKONAWCA nie ma prawa powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy innej osobie
(innemu podmiotowi) bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy Handlowej Krzysztof Nadstaga.

5.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY jest on
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Firmy Handlowej Krzysztof Nadstaga o okolicznościach
przedmiotowego naruszenia. Na podstawie art. 4 pkt 12 RODO naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Potencjalnymi przykładami naruszenia
ochrony danych osobowych będą w szczególności:
1)

ujawnienie (przekazanie) danych osobie nieuprawnionej (podmiotowi nieuprawnionemu),

2)

niezastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych lub niezachowanie należytej staranności w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

3)

wykorzystanie danych dla innych celów niż zostały zebrane,

4)

przechowywanie danych dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego poddane zostały
przetwarzaniu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany / podpisana*, .............................................................., zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy:


danych osobowych, do których mam lub będę miał / miała* dostęp w związku z wykonywaniem
umowy cywilnoprawnej zawartej z Firmą Handlową Krzysztof Nadstaga - siedziba: Dąbrówka Leśna ul. Ludomska 2,



informacji o stosowanych w Firmie Handlowej Krzysztof Nadstaga sposobach zabezpieczenia tych
danych.

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów, instrukcji i procedur wiążących się z ochroną danych
osobowych i obowiązujących w Firmie Handlowej Krzysztof Nadstaga, a w szczególności nie będę bez
upoważnienia służbowego wykorzystywał / wykorzystywała* danych osobowych przetwarzanych w
tym podmiocie.
Stwierdzam, że znana mi jest definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 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, zgodnie z którą dane osobowe oznaczają informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Oświadczam, że zostałem / zostałam zaznajomiony / zaznajomiona* z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
* - niepotrzebne skreślić

Dąbrówka Leśna, dnia..............................................

......................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

