25-671 Kielce, ul .Batalionów Chłopskich 127a
tel/fax: (041) 368-31-81, 368-31-61
NIP: 657-023-43-18

data: ………….…….………..……………...

Zlecenie wykonania usług
Symfonia
110,00 zł/h

SymfoniaERP
EXTRA
130,00 zł/h

Streamsoft
120,00 zł/h

Treść zlecenia (proszę opisać zgłaszany problem lub prace do wykonania)

Zleceniodawca:
Potwierdzam zlecenie wykonania prac

UMOWA (zleceniowa)
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową
zawarta w Kielcach w dniu ………………………….. r. pomiędzy:
BIOMEDIC Info Sp. z o.o., z siedzibą 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 127 A,
NIP 657-023-43-18 ,
reprezentowanym przez: Dorota Drążkiewicz - dyrektor,
zwany dalej Podmiotem przetwarzającym
a
…………………………………………………………….
Adres …………………………………………………….
…………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………….

reprezentowany przez:
……………………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
zwanym dalej Administratorem
§1.
Definicje
1. Podmiot przetwarzający -- podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych
osobowych na mocy umowy powierzenia z Administratorem, zwany także
Zleceniobiorcą.
2. Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o
celach i środkach przetwarzania danych osobowych
3. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych,
5. Rozporządzenie- 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),
6. Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu
administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych
osobowych.
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§2.
Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres
1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania dane
osobowe, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z
Umową powierzenia.
2. Zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych
osobowych obejmuje: System ERP Sage Symfonia i Sage Symfonia
3. Celem powierzenia jest świadczenie usług: aktualizacji programów System ERP
Sage Symfonia i Sage Symfonia oraz wykonywania usług informatycznych w zakresie
kadr, płac, księgowości, środków trwałych - obejmujące dane osobowe pracowników,
współpracowników, podwykonawców, kontrahentów, klientów.
4. Charakter przetwarzania danych dotyczy: przetwarzania danych osobowych przy
wykorzystaniu systemów informatycznych.
§3.
Czas trwania
1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych
przez Administratora w czasie wykonywania usług informatycznych zleconych w dniu
……………………………….
2. W terminie 30 dni od ustania umowy / zlecenia, Podmiot przetwarzający zobowiązany
jest zależnie od decyzji Administratora, do usunięcia wszelkich powierzonych na
mocy umowy danych osobowych .
§4.
Obowiązki i prawa
1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i
celu
przewidzianym w umowie powierzenia. Przy przetwarzaniu danych osobowych,
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych, w szczególności Ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej
ustawy, a także RODO.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem,
wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe
wykonanie Umowy powierzenia oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Ustawy i RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych
osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy
powierzenia oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby
upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązany się
do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
w tym także po rozwiązaniu Umowy powierzenia.
4. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
§5.
Zgłaszanie incydentów
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
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2.
a)

b)
c)

osobowych do zgłoszenia tego Administratorowi w ciągu 24 godzin od wykrycia
zdarzenia.
Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:
opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej
liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których
naruszenie dotyczy
opis możliwych konsekwencji naruszenia,
opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot
przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego
negatywnych skutków.
§6.
Deklarowane środki techniczne i organizacyjne

1. Podmiot przetwarzający gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę
zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych
przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że
nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom
nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest
do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
§7.
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

……………………

……………………………….........

ADMINISTRATOR

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
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