
 

 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW 
Adres ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa  

KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893 

Warszawa 27.01.2023 r. 

Zamawiający: 

Krajowy Instytut Mediów 

ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa 

NIP 5213916470  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Usługa utrzymania Serwera dedykowanego  

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Krajowy Instytut Mediów - ul. Wiktorska 63, 02-587, Warszawa, NIP 5213916470 

III. Postanowienia ogólne 

 

Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto. Zamawiający 

informuje, że postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w oparciu zasady określone w niniejszym zapytaniu. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Zawarto w załączniku nr 2 do zapytani a ofertowego 

 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

 

Kod CPV 48820000-2 Serwery 

 

V. Wykaz dokumentów do złożenia do Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

-Ofertę na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi - Załącznik nr 1  

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 6 do Zapytania 

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)  

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) Zamawiający nie stawia warunków 

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca w 

formularzu ofertowym winien złożyć oświadczenie potwierdzające powyższe 

wymagania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa przy realizacji usługi Przedmiotu 

Zamówienia. 

VII. Płatność  

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła 

prawidłowo wystawiona faktura na podstawie zaakceptowanego przez 
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Zamawiającego zestawienia usług zrealizowanych przez Wykonawcę w poprzednim 

miesiącu. 

2. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy 

Wykonawcy, określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w 

art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz.U. 2021 poz. 685). 

3. Zapłata następować będzie przelewem z  konta Zamawiającego  na  konto  

Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty potwierdzonego odbioru poprawnie 

wystawionej faktury. 

 

VIII. Sposób złożenia oferty:  

 

1. Ofertę należy przesłać do dnia  3.03.2023 do godz. 16.00  z dopiskiem w temacie maila 

„Usługa utrzymania Serwera dedykowanego”-mailem na adres: 

przetargi@kim.gov.pl. 

2. Termin związania oferta ̨ wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, wskazanego 

w pkt. 1, przy czym do biegu terminu nie wlicza się ̨ terminu składania ofert.  

3. Ofertę ̨ składa się ̨ w języku polskim, w postaci elektronicznej, przy czym przez postać ́ 

elektroniczna ̨ oferty należy rozumieć ́ ofertę ̨ sporządzona ̨ i przekazana ̨ w formie 

elektronicznej, jak i ofertę ̨ sporządzoną ̨ w formie pisemnej i przekazanej w postaci 

skanu.  

4. Oferta musi być ́ podpisana przez osoby uprawnione lub umocowane do reprezentacji 

wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy osoba jest uprawniona, umocowana do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa, należy je złożyć ́ wraz z oferta ̨.  

6. W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana lub będzie podpisana przez osobę ̨ 

nieumocowana ̨ do reprezentowania wykonawcy, zostanie uznana przez 

Zamawiającego za nie złożona ̨ w postępowaniu.  

7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona u Zamawiającego po terminie, o którym 

mowa w pkt. 1, zostanie odrzucona przez Zamawiającego i nie będzie podlegała 

ocenie w postępowaniu.  

8. W przypadku, gdy treść ́ złożonych ofert będzie budziła wątpliwości z zachowaniem 

zasady równego traktowania wykonawców, Zamawiający uprawnionych będzie do 

wezwania wykonawców o złożenie wyjaśnień ́ lub uzupełnienia informacji w ofercie.  

9. W przypadku, gdy złożone oferty lub treść ́ złożonych wyjaśnień́ lub uzupełnień́, nie 

będzie spełniała opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia, 

określonych w niniejszym zapytaniu, zostaną ̨ one odrzucone jako niezgodne z 

wymaganiami Zamawiającego.  

10. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ̨ oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawa ̨”, wykluczy z 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:  

1) wykonawcę ̨ wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę ̨ na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę ̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy;  

2)  wykonawcę ̨, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz. U. z2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę ̨ lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę ̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę ̨ rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

mailto:przetargi@kim.gov.pl
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3) wykonawcę ̨, którego jednostka ̨ dominująca ̨ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę ̨ lub będący taką jednostka ̨ 

dominująca ̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę ̨ na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę ̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

11. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie zostanie 

złożona żadna oferta albo żadna z ofert nie będzie spełniała wymagań ́ zapytania 

ofertowego, Zamawiający przeprowadzi negocjacje w wybranym przez siebie 

wykonawcę ̨, bez powtarzania postępowania.  

12. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o zamknięciu postępowania i jego 

wynikach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

13. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których, 

wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania oraz podmiotom wnioskującym o udostępnienie ofert lub dokumentacji 

postępowania muszą zostać oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Skuteczność 

dokonane zastrzeżenia wymaga wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanej ustawy, poprzez wskazanie, co 

najmniej: faktycznego brak upublicznienia informacji, co, do której, sformułowano 

zastrzeżenie, kwalifikacji rodzajową tej informacji (techniczna, technologiczna, 

organizacyjna, inna posiadająca wartość gospodarczą), działań, jakie w celu ochrony 

poufności tej informacji zostały przez wykonawcę podjęte. Zamawiający informuje, iż 

zgodnie z powołanym artykułem tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

14. W przypadku niewykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, informacje utracą prawo do ochrony, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, i będą podlegały ujawnieniu, po uprzednim powiadomieniu 

zainteresowanego wykonawcy o powyższym i podaniu okoliczności uzasadniających 

ujawnienie informacji. 

 

IX. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. O wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą 

mailową. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

3. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu 

o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów, jakie 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 
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Nr 1 cena za miesiąc świadczonej usługi 90% 90 pkt 

Nr 2 Koszty instalacyjne 10% 10 pkt 

 

4. Zasady oceny kryteriów 

 

1) Kryterium Nr 1 - cena za miesiąc świadczonej usługi – waga 90%.  

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą 

cenę, pozostali Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:  

 

Najniższa cena świadczonej usługi z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ----------------------------------------------------------------------- x 90 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę świadczonej usługi 

oferty brutto. 

 

2) Kryterium Nr 2 - Koszty instalacyjne  – waga 10%.  

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą 

cenę, pozostali Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:  

 

Najniższa cena kosztów instalacyjnych z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ----------------------------------------------------------------------- x 10 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę kosztów 

instalacyjnych brutto. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o 

podane powyżej kryteria. 

 

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą  

w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 

0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail 

na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 

powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 
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Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres:  iod@kim.gov.pl lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 

z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  

1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 

23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dotyczących oferty 

złożonej w ramach zapytanie ofertowego,  

2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze 

złożeniem oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania 

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem 

Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych,  hostingu, IT, 

obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana 

danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a) do momentu zakończenia postępowania,  

b) do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze złożeniem oferty zgodnie z 

powszechnie obowiązującym prawem 

c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.  

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/ Panu prawo do : dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w 

zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 

1. Osoba do kontaktu: Adam Ratański, e-mail: a.ratanski@kim.gov.pl 

mailto:iod@kim.gov.pl
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2. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na podstawie 

przesłanych ofert. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć przyszłą umowę zgodnie ze wzorem 

załączonym do zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie 

przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących 

tajemnicę Zamawiającego, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których 

dowie się w trakcie wzajemnej współpracy lub  przy okazji współpracy  w  związku  z  

przygotowaniem  oferty, niezależnie od formy przekazania/ pozyskania tych informacji 

i ich źródła.  

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wezwania  Wykonawców,  którzy  złożyli 

oferty do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych jak i informacji o 

szczegółach procesów wewnętrznych realizowanych usług które nie będą wprost 

wynikały z treści oferty. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr z dnia …...2023 r. składam ofertę na „Usługa 

utrzymania Serwera dedykowanego” 

 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu cen zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

L.p. 

 

Kryterium 

 

 

Wartość  

Nr 1 cena za miesiąc świadczonej usługi …….. PLN brutto 

Nr 2 koszty instalacyjne …….. PLN brutto 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania  

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze przyszłej umowy. 

 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni.  

4. Akceptujemy termin płatności – 14 dni od daty doręczenia (w postaci 

elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do 

siedziby Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców. 

6. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych, stanowiącą pkt X zapytania ofertowego i wypełniliśmy obowiązki 

informacyjne, określone w art. 13 oraz 14 RODO wobec osób, których dane 

osobowe przekazaliśmy Administratorowi w związku udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 

obligującej do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

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

 miejscowość i data    Podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1/ Dzierżawa na jeden miesiąc serwera wraz z kolokacją, łączem oraz zasilaniem 

Dostarczony serwer powinien mieć parametry nie gorsze niż: 

Obudowa RACK 2U  

1 x CPU minimum E5-2620 v4 @ 2.10GHz  

1 x 128 GB RAM 

8 x dysk 2 TB, 7200  

2 x dysk NVME 

1 x Karta sieciowa 10 Gbps dwuportowa + wkładki SFP 10 Gbps / LC 

1 x Zainstalowany ESX 6.7 lub nowszy 

Zalecana kolokacja serwera to NASK 11 Listopada 23,  

• serwer musi być podłączony do łącza WAN nie wolniejszego niż 500 Mbps  

• musi zostać spięty dedykowanym światłowodem (ciemne włókno) z szafą 

zamawiającego o prędkości nie mniejszej niż 10 Gbps, w ramach połączenia 

szaf dostawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały oraz samodzielnie 

ustala wszelkie procedury z właścicielami kolokacji zmierzające do połączenia 

szafy dostawcy z szafą zamawiającego 

• posiadać redundantne zasilanie oraz być podłączony do dwóch 

niezależnych źródeł zasilania 

• Dostęp do serwera musi być zabezpieczony przed osobami postronnymi 

• Możliwy dostęp dla przedstawiciela zamawiającego oraz wsparcie ze strony 

wykonawcy w trybie 24/7 bez ograniczeń, czas dostępu od zgłoszenia nie 

więcej niż dwie godziny 

 

2/ Dzierżawa na 1 miesiąc serwera: 

Dostarczony serwer powinien mieć parametry nie gorsze niż: 

1 x Serwer w obudowie Tower 

1 x CPU minimum E5-2620 v4 @ 2.10GHz  

1 x 64 GB RAM 

2 x dysk 4 TB, 7200  

1 x dysk NVME 

1 x Karta sieciowa 10 Gbps + wkladki SFP 10 Gbps / LC 

1 x Zainstalowany ESX 6.5 lub nowszy 

• Dostawa do siedziby zamawiającego oraz odbiór po zakończeniu umowy na 

koszt wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 
WZÓR UMOWY 

 

 

W dniu ……………. r. w Warszawie pomiędzy:  

Krajowym Instytutem Mediów, z siedzibą w Warszawie, 02-587 Warszawa, ul. 

Wiktorska 63, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000875978NIP: 5213916470, REGON: 387857893, zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………, 

2. ……………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

…………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej 

(„Oferta”), złożonej w zapytaniu ofertowym, niniejsza Umowa została 

wyłączona ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na jej 

wartość, zgodnie z treścią art. 2 ust 1 pkt 1 tejże ustawy i została zawarta 

umowa („Umowa”) o następującej treści: 

 
Przedmiot Umowy 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usługi wydzierżawienia i utrzymania serwerów dedykowanych w sieci 

Internet w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową, oraz załącznikami do 
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tej umowy, w szczególności załącznikiem nr 3 stanowiący opis przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wydzierżawione na czas niniejszej umowy serwery dedykowane, będą znajdowały 

się w miejscu wybranym przez Wykonawcę. W trakcie trwania niniejszej umowy 

miejsce położenia serwera nie może ulegać zmianie,.  

3. Zamawiający oświadcza, iż wydzierżawiony serwer dedykowany będzie 

wykorzystywany jedynie w związku z działalnością Zamawiającego.  

 

Użytkowanie serwera dedykowanego 

§2 

1. Charakterystyka wydzierżawionego serwera dedykowanego, usług dodatkowych, 

a także odpłatności za nie opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Warunki asysty technicznej serwera dedykowanego opisane są w Załączniku nr 1 

do niniejszej umowy.  

3. Po uruchomieniu serwera Zamawiający zyskuje od Wykonawcy hasła dostępu 

pozwalające na zdalne administrowanie i użytkowanie serwera oraz zarządzanie 

platformą (iDRAC lub odpowiednik, ESXi) 

4. Zgodnie z konfiguracją zawartą w ofercie niniejszej umowy, Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu serwer ze wskazanym systemem do wirtualizacji  

5. Ewentualne zmiany we właściwościach usług świadczonych przez Wykonawcę, a 

w szczególności charakterystyk sprzętowych będą podawane do wiadomości 

Zamawiającego  z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany te nie wymagają 

zgody Zamawiającego, o ile zachowana zostaje co najmniej pierwotna 

funkcjonalność usługi.  

6. Wykonawca jest upoważniony do czasowego powstrzymania się od świadczenia 

usługi objętej niniejszą umową, w przypadku gdy podejmie podejrzenie o 

bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze lub o bezprawnym 

charakterze działalności prowadzonej za pomocą serwera. Ponowne rozpoczęcie 

świadczenia usługi będzie możliwe po złożeniu przez Zamawiającego wyjaśnień i 

dokumentów, które rozwieją podejrzenia Wykonawcę.  

10. Każda ze stron jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań, będących wynikiem działania siły wyższej.  

 

Czas trwania Umowy 

§3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.03.2023 r..  

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, bez konieczności 

wskazania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, 

upływającego ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostało doręczone drugiej stronie. 

Wypowiedzenie umowy, pod rygorem nieważności, musi nastąpić w formie pisemnej. 

3. Umowa może być rozwiązana bez zachowanie okresu wypowiedzenia, w wypadku 

naruszenia przez drugą Stronę któregokolwiek z jej postanowień, albo z ważnych 

powodów. Za ważny powód rozumie się w szczególności opóźnienie w płatności 

jakiejkolwiek należności Wykonawcę, trwające dłużej niż 7 dni.  

4. Wykonywanie umowy ulega zawieszeniu jeżeli na skutek działania siły wyższej 

Wykonawca nie jest w stanie kontynuować świadczenia usługi. Jeżeli działanie siły 

wyższej uniemożliwi wykonywanie usług objętych umową przez okres ponad 7 dni 
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(ważny powód), zarówno Wykonawca jak i Zamawiający maja prawo rozwiązać ją 

bez zachowania terminu wypowiedzenia.  

 

Wynagrodzenie 

§4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Uruchomienie usługi jest związane z wniesieniem przez  Zamawiającego opłaty 

instalacyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy – jeżeli została taka 

przewidziana.  

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawiony do otrzymywania faktury VAT (NIP: 

…........................).  

4. Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury VAT w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 7 dni, 

Wykonawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia swojej usługi, do czasu 

uregulowania odpłatności wraz z ustawowymi odsetkami.  

5. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze. 

6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie ponosi ujemnych konsekwencji zwrotu Wykonawcy 

nieprawidłowo wystawionej faktury. 

8. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 

związaną z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ust. 7 powyżej. 

10. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie jest  płatne  w  mechanizmie  

podzielonej płatności, Zamawiający dokona  płatności w ramach tego mechanizmu. 

11. Wykonawca jeżeli jest to wymagane przepisami prawa oświadcza, że wskazany 

przez  niego rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami prawa bank 

prowadzi  rachunek VAT oraz, że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i 

przepisów prawa, Zamawiający dokona płatności jedynie na rachunek spełniający 

wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym. 

12. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Kary umowne 

§5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub wypowiedzenie Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

5% wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy należnej za część od 

której odstąpiono czy wypowiedziano ; 
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2) za niezapewnienie parametrów pracy serwerów (opisanych w OPZ oraz 

SWZ),  w tym również za brak możliwości kontaktu osobą wyznaczoną do 

realizacji zamówienia w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień niezapewnienia 

parametrów/braku kontaktu odpowiedniego eksperta;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty 

kary umownej. 

3. Kary umowne niezapłacone w terminie, o którym mowa w ust. 2 zostaną potrącone 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację 

ciążących na nim płatności.  

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z wszelkich tytułów wskazanych w 

Umowie nie może przekroczyć 10% wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 

Umowy. 

7. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania 

Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć 

i którym nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.  

8. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i 

niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, 

trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia 

poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Usług. 

Nie dotyczy przypadku odstąpienia od umowy. 

10. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość 

poniesionej szkody przekracza wysokość nałożonej kary umownej. 
 

Rozstrzyganie sporów  

§6  

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Językiem właściwym dla rozstrzygania sporów jest język polski. 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy  

§7  

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy:  

1) ze strony Zamawiającego jest p. …………………, e-mail: …. 

2) ze strony Wykonawcy jest p. ……………………, e-mail:….. 

2.  Zmiana danych osób wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i 

wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

Porozumiewanie się Stron  

§8  

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z 

wykonywania Usługi, wymagają formy pisemnej.  

2. Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być 

wysyłane pocztą lub doręczone osobiście.  
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3. Dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej. Za datę 

otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie, jeżeli 

jego treść na żądanie drugiej Strony zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

 

Dla Zamawiającego: 

Adres:     ……………………………. 

Telefon:     …………………………… 

Fax:      …………………………… 

e-mail:     …………………………… 

Dla Wykonawcy: 

Adres:    …………………………… 

Telefon:  ……………………………. 

Fax:   …………………………… 

e-mail:  …………………………… 

 

Dane osobowe 

§9  

1. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, których 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora, tj. zawarcia i wykonana Umowy w następującym zakresie: 

dane osobowe Stron lub ich reprezentantów. Żadna ze Stron nie będzie 

przetwarzać danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w 

innym celu niż realizacja Umowy.  

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych 

osobowych zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji przedmiotu Umowy i w zakresie minimalnym ale niezbędnym do 

wykonania Umowy. Szczegółowe warunki powierzenia danych osobowych określa 

umowa stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy, które Strony zobowiązują się zawrzeć 

najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.  

 

Prawo Umowy  

§10  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego. 

 

Postanowienia końcowe  

§11 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
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2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 

uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której 

mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

4. Integralną cześć umowy stanowią poniżej wyszczególnione załączniki: 

1) Protokół odbioru 

2) Klauzula informacyjna 

3) umowa powierzenia danych 

4) opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Wykonawca 

 

Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy 

 

Numer i data umowy: ….. z dn. …………………………………. 

Protokół odbioru przedmiotu umowy 

 

W ramach odebranego  przedmiotu umowy w ….. (okres) wykonano 

następujące zadania: 

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

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

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

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

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

 

Przedmiot umowy został wykonana*: 

1. Należycie 

2. Nienależycie – uwagi/zastrzeżenia 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 

Wykonawca 

 

Zamawiający 

 

 

[Data]                  [Data] 

*   - Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Umowy z dnia ………..2023 r. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, 

informujmy, że:  

 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą  

w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 

0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail 

na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 

powyżej adresem siedziby Administratora. 

 

2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego 

iod@kim.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

1) zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) w celu realizowania czynności na rzecz reprezentowanego  podmiotu,  na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest  konieczność  przetwarzania  

danych  niezbędnych  do  zawarcia  i  realizacji  umów  z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), 

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych 

jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

4. Odbiorcy danych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności  

mailto:iod@kim.gov.pl
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w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych,  hostingu, IT, obsługi 

administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

 

5. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu: 

1) wykonania Umowy – do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia; 

2) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia 

roszczeń; 

3) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania 

dokumentów księgowych). 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują 

następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 

przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia 

Umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością 

zawarcia Umowy. 

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych i wypełniłem obowiązki informacyjne, określone w art. 13 

oraz 14 RODO wobec osób, których dane osobowe przekazałem Administratorowi w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy.  

 

________________________ 

Data i podpis Wykonawcy   
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Załącznik nr 3 do Umowy z dn. …… r.  

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

(dalej „Umowa powierzenia”) 

 

zawarta w dniu ______________ w Warszawie 

 

pomiędzy:  

 

Krajowym Instytutem Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000875978, posiadającą NIP: 5213916470 , REGON: 387857893, reprezentowanym przez: 

- ___________________________________ 

 

uprawnionego do reprezentacji Krajowego Instytutu Mediów zgodnie informacją 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS stanowiącą Załącznik nr 

1 do Umowy powierzenia 

 

zwaną dalej „Administratorem” 

 

a 

 

____________________________ 

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”  

 

zwane w dalszej części Umowy indywidulanie „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

Zważywszy, że: 

1. Strony zawarły w dniu____ __________umowę, której przedmiotem jest 

_________________________________ (dalej „Umowa Główna”).  

2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej niezbędne jest powierzenie przez 

Administratora Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych.  

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

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że Umowa powierzenia 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: „RODO”) w związku z 

zawarciem Umowy Głównej.  

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 

4 pkt 7 RODO. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu 

art. 4 pkt 8 RODO.  

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, 

doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym 

należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

  

§ 2 

Przedmiot i czas trwania przetwarzania 

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu 

dane osobowe wskazane w § 3 ust. 6 i 7 Umowy powierzenia, a Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami 

RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) i Umową powierzenia. 

2. Umowa powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz 

wykonania wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy powierzenia.  

3. Umowa powierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od 

przyczyny.  

4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający jest 

obowiązany w zależności od decyzji Administratora: 

1) zwrócić Administratorowi w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 

powierzenia wszelkie dane osobowe. Zwrot danych odbywa się w trybie uzgodnionym 

przez Strony. Po zwróceniu danych Podmiot przetwarzający zobligowany jest do 

niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych z systemów informatycznych 

oraz wszelkich nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zwrotu danych osobowych złożyć Administratorowi pisemne 
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oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych 

osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający ma obowiązek 

przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie 

danych osobowych. W terminie zwrotu danych osobowych Podmiot przetwarzający 

obowiązany jest przekazać Administratorowi wszystkie kopie zapasowe powierzonych 

danych osobowych,  

2) trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem Umowy powierzenia oraz w terminie 

7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia złożyć 

Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich 

powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot 

przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół 

potwierdzający usunięcie danych osobowych. Jeżeli usunięcie danych osobowych z 

przyczyn technicznych nie jest możliwe z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 

powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przedstawić Administratorowi 

uzasadnienie przyczyn  uniemożliwiających usunięcie danych osobowych i przedstawić 

planowany termin trwałego usunięcia danych osobowych oraz dostarczyć pisemny 

protokół, potwierdzający usunięcie danych osobowych w terminie 7 dni roboczych od 

dnia  usunięcia danych.  

 

§ 3 

Cel, zakres i charakter przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu 

przewidzianym w Umowie powierzenia oraz zgodnie z udokumentowanymi innymi 

poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie Administratora, 

uważa się polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-

mail Podmiotu przetwarzającego: ____________________ lub w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny siedziby Podmiotu przetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada 

na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 

Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  

2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane 

osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej 

wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania. 

3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej 

jest realizacja Umowy Głównej 

4. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych stanowią następujące 

operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych przez Podmiot 

przetwarzający: 

1)…. 

5. Przetwarzanie będzie odbywało się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu systemów informatycznych.  

6. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie 

Umowy powierzenia obejmuje następujące rodzaje danych:  
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1)…. 

7. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie 

Umowy powierzenia obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:  

1)…. 

§ 4 

Obowiązki i prawa Administratora 

1. Administrator zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu 

wykonywania Umowy powierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych, w szczególności przepisami RODO. 

2. Administrator uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot 

Przetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów 

RODO oraz Umowy powierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji 

dotyczących powierzonych danych osobowych. 

3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez 

Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów 

RODO oraz postanowień Umowy powierzenia.  

4. Administrator może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem 

upoważnionych audytorów.  

5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Administratorem w celu 

przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić Administratorowi wszelkie 

informacje dotyczące powierzonych danych osobowych oraz umożliwić 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.  

6. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie ustalony z 

Podmiotem przetwarzającym, jednakże kontrola nie może odbyć się później niż w 

terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej 

informacji o zamiarze przeprowadzenia przez Administratora kontroli. 

7. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do 

udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych 

osobowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Administratora.  

8. Podczas kontroli Administrator może żądać udzielenia pisemnej lub ustnej informacji 

przez reprezentantów Podmiotu przetwarzającego lub osoby przez niego zatrudnione, 

jak również dostępu do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

9. Po przeprowadzonej kontroli Administrator lub upoważniony przedstawiciel 

Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu 

Stron.  

10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem: 

1) dostosować do zaleceń pokontrolnych co do sposobu przetwarzania powierzonych 

danych osobowych zawartych w protokole, 

2) usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli przez Administratora.  
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§ 5 

Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:  

1) do przestrzegania przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz do ich wdrożenia 

przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie 

stosowania ich przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia,  

2) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO 

oraz zgodnie z Umową powierzenia,  

3) do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od Administratora i od 

współpracujących z nim osób, oraz danych osobowych, uzyskanych w związku 

z realizacją Umowy Głównej w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, 

w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej,  

4) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu 

przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku 

z realizacją Umowy Głównej przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w 

celach i w zakresie przewidzianym w Umowie powierzenia,  

5) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające 

upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania 

w tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie informacje 

i dokumenty, ujawnione osobie upoważnionej przez Podmiot przetwarzający, 

Administratora bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy powierzenia 

lub Umowy Głównej. Obowiązek zachowania w tajemnicy obowiązuje również po 

zakończeniu realizacji Umowy powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Podmiotu 

przetwarzającego. W tym celu Podmiot przetwarzający dopuści do przetwarzania 

wyłącznie osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych 

osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, 

6) stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie 

art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,  

7) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, 

o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO z zastrzeżeniem § 7 poniżej,  

8) pomagać Administratorowi poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III biorąc pod 

uwagę charakter przetwarzania,  

9) pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,  
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10) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi 

upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i 

przyczyniać się do nich,  

11) informować Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania, w szczególności administracyjnego 

lub sądowego, dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych przez 

Podmiot Przetwarzający, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych skierowanym do 

Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w 

szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W przypadku kontroli organu 

nadzorczego Administrator ma prawo do: 

a) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego w zakresie dopuszczalnym przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

b) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego 

zaakceptowaniem przez Podmiot przetwarzający, 

c) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego 

dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych przez 

Administratora danych osobowych,  

12) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:  

a) przekazać Administratorowi na adres mailowy: iod@kim.gov.pl niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, informacje 

dotyczące naruszenia ochrony danych, w tym informacje, o których mowa w art. 

33 ust. 3 RODO,  

b) przeprowadzić wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których 

dane dotyczą i przekazać wyniki tej analizy Administratorowi na adres mailowy: 

iod@kim.gov.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia 

zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,  

c) przekazać Administratorowi – na jego żądanie wszystkie informacje niezbędne do 

zawiadomienia osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO w ciągu 

24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych 

osobowych, 

d) podejmować bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie                                   

i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych do 

czasu otrzymania od Administratora instrukcji postępowania w związku z 

naruszeniem ochrony danych osobowych,  

e) dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych 

mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych, jego 

skutki oraz podjęte działania zaradcze i udostępniać tę dokumentację na żądanie 

Administratora,  

13) w przypadku otrzymania żądania na podstawie art. 15-22 RODO od osoby, której dane 

dotyczą, przekazać je Administratorowi na adres mailowy: iod@kim.gov.pl 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania wraz ze 

mailto:iod@kim.gov.pl
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wszystkimi innymi informacjami, które mogą pomóc Administratorowi w ocenie 

możliwości spełnienia żądania, a także weryfikacji tożsamości osoby składającej 

żądanie,  

14) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu 

Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać na żądanie 

Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych w formie 

elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Podmiotu przetwarzającego,  

15)  wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 

1 RODO (o ile wymagane). W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Administratora, 

wskazując dane kontaktowe inspektora,  

16) współpracować z Administratorem i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych 

na podstawie Umowy powierzenia zadań, 

17) nie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), 

chyba, że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer danych będzie 

odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.  

18) W ciągu 7 dni odesłać formularz samooceny dostarczony przez Administratora na 

adres mailowy podmiotu przetwarzającego: _________________________. Okres 7 dni 

liczony jest od momentu wysłania formularza samooceny przez Administratora. 

2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora 

jeśli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie 

przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.  

3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które dotyczy danych 

przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora 

w sposób określony w ust. 1 pkt 12) powyżej, jeżeli Podmiot przetwarzający jest w posiadaniu 

informacji niezbędnych do realizacji przez Administratora wymogów określonych w art. 33 

ust. 1 i 3 RODO i 34 ust. 1 i 3 RODO. 

§ 6 

Współpraca Stron 

1. Strony zgodnie ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle 

współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@kim.gov.pl  

3. Kontakt z Podmiotem Przetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych jest 

możliwy poprzez adres e-mail: _________________________ 

4. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową powierzenia 

mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa 

powierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.  
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§ 7 

Podpowierzenie danych osobowych 

1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług dalszych 

podmiotów przetwarzających (dalej „subprocesorów”) w zakresie niezbędnym do 

przetwarzania danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu. Wykaz 

subprocesorów jest zgodny z wykazem podwykonawców zawartych w Umowie Głównej. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających. Podmiot przetwarzający ma prawo dokonać zmiany dotyczącej 

dodania lub zastąpienia innego podmiotu przetwarzajacego jeśli Administrator nie wyrazi 

sprzeciwu wobec zmiany w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o zamierzonej 

zmianie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, 

Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie 

pisemnej każdego z subprocesorów do: 

a) wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy powierzenia nałożone 

są na Podmiot Przetwarzający, 

b) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów 

RODO. 

4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej: 

a) uprawnienia do przetwarzania danych osobowych subprocesora nie mogą wychodzić 

poza zakres uprawnień Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy 

powierzenia, 

b) przetwarzanie danych osobowych przez subprocesora będzie odbywało się wyłącznie 

w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia, 

c) Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Umowy powierzenia 

bezpośrednio wobec subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania 

umowy podpowierzenia z subprocesorem Podmiot przetwarzający poinformuje o tym 

fakcie Administratora   w terminie 3 dni od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania 

umowy. 

5. Jeśli subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych 

osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków 

przez subprocesora spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. Podmiot przetwarzający 

powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez subprocesora z 

jego zobowiązań umownych. 

6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot 

przetwarzający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy 

prawa krajowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym. 

7. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje kopię umowy 

podpowierzenia, jaką zawarł z subprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje 
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Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy  

przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot 

przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem Administratorowi. 

§ 8 

Rozwiązanie Umowy powierzenia 

1. W przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, 

Administrator może polecić mu, by zaprzestał przetwarzania danych osobowych do czasu, 

gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność przetwarzania powierzonych danych 

osobowych z przepisami RODO lub z Umową. 

2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek 

powodu nie jest w stanie zastosować się do postanowień Umowy. 

3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub 

subprocesora przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, innych 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy powierzenia, a w szczególności gdy:  

1) Podmiot przetwarzający wykorzystuje dane osobowe w celu i w zakresie niezgodnym 

z Umową powierzenia, 

2) Podmiot przetwarzający podpowierzył przetwarzanie danych osobowych 

podmiotowi trzeciemu bez zgody lub pomimo sprzeciwu Administratora, a także nie 

poinformował Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach 

dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających w 

terminie przewidzianym w §7 ust. 2Umowy powierzenia, 

3) zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne przeciw 

Administratorowi bądź Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem 

ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na podstawie 

Umowy powierzenia, 

4) organ nadzoru stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub subprocesor nie przestrzega 

zasad przetwarzania danych osobowych, 

5) Administrator w wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzi, że Podmiot 

przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych 

wynikających z Umowy powierzenia lub powszechnie obowiązujących przepisów a 

Podmiot przetwarzający nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych Administratora.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 

zrealizować obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy powierzenia.  

5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

6. Wypowiedzenie Umowy powierzenia stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy głównej. 

§ 9 

Odpowiedzialność 

1. Administrator odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych 

naruszającym przepisy RODO. 
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2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem 

powierzonych mu przez Administratora danych osobowych w sposób naruszający przepisy 

RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy RODO lub gdy 

działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.  

3. Administrator lub Podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności 

wynikające z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za 

zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. 

4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą obie Strony i zgodnie z 

art. 82 ust. 2 i 3 RODO odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem danych 

osobowych, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę. 

5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od 

drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części 

odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, 

zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej.  

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich 

pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone mu przez 

Administratora dane osobowe jak za własne działania i zaniechania. W przypadku 

powstania szkody po stronie Administratora z przyczyn leżących po stronie dalszego 

podmiotu przetwarzającego, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie 

Danych osobowych, Procesor nie będzie mógł powołać się na wyłączenia 

odpowiedzialności, o których mowa w art. 429 Kodeksu cywilnego, w związku z 

powierzeniem wykonywania umowy takiemu podmiotowi.   

7. Z tytułu naruszenia Umowy powierzenia Administrator może żądać od Podmiotu 

przetwarzającego zapłaty kar umownych, jeśli zostały one określone w Umowie głównej. 

Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego w 

pełnym zakresie, jeśli wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych. W 

pozostałym zakresie Procesor ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z 

zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy powierzenia a Umowy Głównej w 

zakresie ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy 

powierzenia.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową powierzenia zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO, 

polskiego Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy 

powierzenia bez pisemnej zgody Administratora.  

4. Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy powierzenia rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla miejsca siedziby Administratora.  

6. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 

Administratora; 

2) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Podmiotu 

Przetwarzającego/ Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Podmiotu przetwarzającego.  

 

 

Administrator        Podmiot przetwarzający 
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