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Umowa nr  

zawarta w dniu …………... 2023r. w Warszawie 

zwana dalej „Umowa” 

 

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, posiadającym NIP: : 5213916470 , REGON: 387857893, reprezentowanym 

przez: 

………………………………………  

zwany dalej „Zamawiającym” a 

 

firmą……………………………………………………………………………… 

z siedzibą w………………………………...,ul. ………………………………, 

NIP: ……………………, REGON/KRS : ………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………………………… 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”  

 

Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) zostaje zawarta w ramach udzielenia zamówienia o 

wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł netto, z wyłączeniem ustawy  

z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022.1710 t.j.).   

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi zewnętrznej infolinii 

rozmów wychodzących zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad i warunków dotyczących udzielania przez 

Zamawiającego cząstkowych zamówień na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego obsługi zewnętrznej infolinii, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, 

której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, w okresie obowiązywania Umowy (dalej 

„Zlecenie”). 

3. W Umowie zostały wskazane orientacyjne przewidywane ilości poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy, zgodnie ze OPZ. 

4. W momencie udzielania Zleceń, których wzór stanowi Załącznik nr 3 na podstawie Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych ilości poszczególnych 

elementów Przedmiotu Umowy w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb 
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Zamawiającego, pod warunkiem nie przekroczenia wartości maksymalnej określonej w 

OPZ. 

5. Przedmiot zamówień będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego przy 

przekazywaniu Zlecenia. 

6. Zawarcie Umowy nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na 

usługi, które są objęte niniejszą Umową. 

7. Zamawiający nie ma obowiązku składania Zleceń i z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia finansowe. W przypadku złożenia Zlecenia i przyjęcia go do 

realizacji przez Wykonawcę, Wykonawca ma obowiązek to zamówienie zrealizować. 

8. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Przedmiotu Umowy leży w granicach jego 

możliwości i nie istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, prawnej ani 

finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług. 

 

 

§ 2  

TERMIN WYKONANIA 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do dnia, w którym 

zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na jej sfinansowanie, określona w § 6 ust. 2, w 

zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 

2. Kwota, o której mowa w § 6 ust. 2, określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający 

może zaciągnąć na podstawie Zleceń. 

3. Zamawiający zastrzega, iż nie gwarantuje zlecania zamówień na usługi, objęte Umową 

na kwotę maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 6 ust. 2 i z tego tytułu nie 

przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie. 

 

§ 3 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający będzie udzielał zamówień na poszczególne usługi w zależności od 

zapotrzebowania Zamawiającego na podstawie Zleceń przesyłanych przez 

Zamawiającego do Wykonawcy. 

2. Do wyceny usług objętych Zleceniem Zamawiający zastosuje ceny wskazane w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zlecenia mogą być przekazywane Wykonawcy zarówno na piśmie, jak również w każdej 

innej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail. 

4. Wykonawca będzie realizował prace według Zlecenia i zgodnie z czasem realizacji 

ustalonym przez Zamawiającego (w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych od dnia 

otrzymania Zlecenia, chyba że Zamawiający wskaże dłuższy termin). 

5. Zamawiający ma prawo kontroli procesu wykonania każdego zlecenia, a także prawo do 

zbadania i szczegółowego sprawdzenia wykonanego zlecenia przed jego odbiorem. 

Uwagi przekazane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy, który zastosuje 

się do nich niezwłocznie. 

6. Po zakończeniu wykonania Zlecenia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zlecenie do 

odbioru. 

7. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona odbioru zlecenia na 

podstawie Protokołu odbioru zlecenia wnioskującego o rozliczenie finansowe 

stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy. 
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8. Ewentualne wady lub usterki wykonawcze, wykryte przy odbiorze, zostaną usunięte przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

dają podstawę do oceny, że Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w umówionym 

zakresie lub terminie, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takim 

niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas zwłoki. Nie zwalnia 

to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych, o których 

mowa w § 9 Umowy, chyba, że zwłoka nie nastąpiła z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy przez osoby wskazane w 

ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Każda zmiana w tym 

zakresie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksu. 

Zamawiający udzieli zgody pod warunkiem, że proponowana osoba mająca zastąpić 

określoną osobę, wskazaną w ofercie na dane stanowisko, będzie się legitymować 

kwalifikacjami i doświadczeniem, co najmniej na takim samym poziomie, jaki był 

wymagany w OPZ. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.1. odbioru Przedmiotu Umowy od Wykonawcy, po stwierdzeniu jego należytego 

wykonania, 

1.2. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za poprawnie wykonany i odebrany Przedmiot 

Umowy objęty Zleceniem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1. realizacji Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, w sposób zapewniający 

prawidłowość i terminowość, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z 

zasadami wiedzy technicznej przy uwzględnieniu poleceń Zamawiającego; 

2.2. realizacji Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem własnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu koniecznego do realizacji usług zgodnie z OPZ oraz ze złożoną ofertą i 

wyceną. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w zakresie 

realizacji Umowy. 

4. Za działania i zaniechania osób pracujących, na rzecz Wykonawcy, przy wykonywaniu 

usług i innych obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności jego pracowników i 

podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom. 

 

 

§ 5 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. Strony mogą przekazywać sobie korespondencję w formie pisemnej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 2, poczty, kuriera, lub dostarczając 

osobiście za potwierdzeniem odbioru. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie realizacją i współpracę przy wykonywaniu 
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Przedmiotu Umowy, w szczególności podejmowanie czynności, o których mowa w § 3 

Umowy, są: 

2.1. Przedstawiciel Wykonawcy: 

2.1.1. ……………………………, tel. …………., , e-mail: …………………………….. 

 

2.2. Przedstawiciele Zamawiającego: 

2.2.1. ……………………………, tel. …………., , e-mail: …………………………….. 

 

3. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawierania odrębnych aneksów, lecz dla swej skuteczności wymaga powiadomienia 

drugiej Strony w formie pisemnej.  

4. Osoby wskazane w ust. 2, uprawione są do odbioru Przedmiotu Umowy oraz  zgłaszania 

uwag do Przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji danego Zlecenia płatne będzie na 

podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy, oraz za faktycznie wykonany zakres Przedmiotu Zlecenia. 

2. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy Umowy 

usługi na łączną do wysokości ……………….. zł netto plus podatek VAT według  

obowiązującej stawki wynoszący ………………., tj. łącznie ……………….. brutto: (słownie: 

………………………………….) brutto. 

3. Kwota wskazana w ust. 2 jest kwotą maksymalną i określa górną granicę zobowiązań jakie 

Zamawiający może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę. Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o wypłatę tej kwoty w oparciu o niniejszą Umowę. 

4. Ceny podane w ofercie Wykonawcy są stałe i niezmienne przez cały okres trwania Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania Zlecenia Wykonawcy od minimalnej 

kwoty 1 000 złotych. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie obciążenia związane z 

realizacją Umowy w tym opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury albo rachunku w 

postaci elektronicznej lub papierowej na adres określony w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

8. Podstawą zapłaty za realizację przedmiotu umowy będzie faktura VAT wystawiona na 

Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie 02-587 ul. Wiktorska 63, NIP: 5213916470., 

w ciągu 7 dni, licząc od dnia jest odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Zlecenia 

bez zastrzeżeń i podpisanie przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Zlecenia 

wnioskującego o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy 

9. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy. 

10. Zapłata za wykonane przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia 

faktury VAT zawierającej wszystkie elementy wymagane przez przepisy prawa 

obowiązujące w tym zakresie. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek 

Wykonawcy, wskazany w fakturze. 

11. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Płatnika, jeżeli 
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nastąpiło to przed upływem terminu płatności albo dzień wpływu środków na rachunek 

Wykonawcy, jeżeli obciążenie rachunku Płatnika nastąpiło po dniu, na który przypadł 

termin płatności. 

12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Płatnika. 

13. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666). Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem ww. 

platformy. 

14. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie jest płatne w mechanizmie podzielonej 

płatności, Zamawiający dokona płatności w ramach tego mechanizmu. 

15. Wykonawca 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. 

16. Od nieterminowej płatności przysługuje Wykonawcy prawo do naliczenia odsetek za 

opóźnienie w wysokości ustawowej. 

17. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, również tych 

obowiązków, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do 

prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

18. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania 

umowy. 

19. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach 

swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

likwidacyjnego restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego oraz wskazania uprawnionego 

podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej 

siedziby. 

 

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie 

finansowe, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe w pełnym i nieograniczonym czasowo i 

terytorialnie zakresie do wszystkich produktów, a w szczególności do raportu z Kontroli, 

wytworzonych w wyniku realizacji niniejszej Umowy oraz innych materiałów stanowiących 

uzupełnienie produktów głównych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ust. 

4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1231, z późn. zm.) oraz następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do: 

1.1. korzystania ze wszystkich produktów, wytworzonych w wyniku realizacji niniejszej 

Umowy w ramach wszystkich ich funkcjonalności w dowolny sposób, w 
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nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób; 

1.2. utrwalania i zwielokrotniania produktów w całości lub w części środkami i w formie: 

dysków twardych, tasiemek streamerów, dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD-R/RW, 

przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu lub 

intranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych, na wydrukach 

papierowych, ksero kopiowania i innych technik, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

1.3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: 

uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji; 

1.4. rozpowszechniania przy pomocy nośników informacji, określonych w ust. 1.2 

niniejszego paragrafu; 

1.5. odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania do korzystania osobom trzecim 

(licencji), najmu i dzierżawy oryginału produktu lub jego kopii; 

1.6. zmiany/modyfikacji układu, treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem 

wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części 

zmienione/zmodyfikowane. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 

Umowy, prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace, w tym 

dostarczone przez niego produkty dokumenty w tym raport, nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach 

towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji. 

4. Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności 

za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. 

Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Wykonawcy. 

 

 

 

§ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości, w zakresie 

wykonanego Zlecenia, licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego 

Przedmiotu Umowy objętego poszczególnymi Zleceniami. 

2. O wykryciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę e-mailem na adres ………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad na własny koszt w terminie 

3 dni roboczych od daty wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego po 

powiadomieniu go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wady usunie 

Zamawiający lub zleci ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego 

wezwania. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym jego 

etapie. Uwagi Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy, który zastosuje się do nich 

niezwłocznie. 

7. Powyższe postanowienia nie uchybiają możliwości niezależnego od nich dochodzenia 

przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonania usługi, zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Zamawiający 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli powstały one z winy 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

2.1. w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 

Umowy; 

2.2. w przypadku zwłoki Wykonawcy w prawidłowym wykonaniu i dostarczeniu 

Przedmiotu Umowy w ramach przyjętego do realizacji Zlecenia, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto 

objętego Zleceniem, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy wskazane w § 

3 Umowy; 

2.3. w przypadku naruszenia zasad poufności określonych w Załączniku nr 6 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

2.4. w przypadku naruszenia zasad powierzenia danych określonych w Załączniku nr 7 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

3. Wykonawca nie odpowiada za zwłokę powstałą z winy Zamawiającego albo powstałą w 

wyniku działania siły wyższej. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na to, aby Zamawiający potrącił należności z tytułu kar 

umownych z faktur. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie może 

przekroczyć 100% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy. Kara umowna 

opisana w ust. 2.3 oraz w ust. 2.4 niniejszego paragrafu nie podlega wliczeniu do limitu kar 

opisanego w zdaniu poprzedzającym. 

7. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa 

zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. W przypadku kilku naruszeń, kary umowne 

podlegają sumowaniu (tj. mają charakter kumulatywny). 

8. Strony zgodnie oświadczają, ze sposób i wysokość naliczenia kar umownych nie są rażąco 

wygórowane. 

9. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych jeżeli wartość szkody przekroczy wartość naliczonej kary umownej. 
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10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z Umowy. 

 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w zakresie niewykonanej 

części lub w całości w trybie natychmiastowym (bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu), w szczególności, gdy: 

1.1. Wykonawca zleca wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała 

pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale 

podwykonawców; 

1.2. Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, 

w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne 

postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy 

i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do 

wezwania; 

1.3. Dwukrotnego odstępowania od przyjętych Zleceń, o których mowa w § 3, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

1.4. Dłuższej niż 7 dni zwłoki w wykonaniu minimum trzech Zleceń, w terminach o których 

mowa w § 3; 

1.5. Rażącego naruszenia postanowień Umowy; 

2. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w wypadku zaistnienia przeszkód 

wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od 

Umowy. 

3. Za zdarzenie niemożliwe do przewidzenia Strony zgodnie nie uznają epidemii, 

rozprzestrzeniania, przeciwdziałania, środków zapobiegawczych i prawnych ograniczeń, 

nakazów i zakazów związanych z epidemią lub zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-

Cov-2 (COVID-19). Strony w szczególności przyjmują na siebie ryzyko wskazane w zdaniu 

poprzednim i dla uwolnienia się od odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w tym w szczególności terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, nie będą powoływać się na żadne zagrożenia związane z wpływem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) na prowadzoną przez siebie 

działalność oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Zlecenia, Umowy lub jej części następuje w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 

5. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar 

umownych i odszkodowań. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Stron do odstąpienia od umowy 

na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także nie naruszają 

prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ustawie z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

7. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, nie powoduje utraty uprawnień 

Zamawiającego do naliczania kar umownych jak i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi 
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lub gwarancji. 

 

 

§ 11 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań   

wynikających z Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 

danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy 

służbowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady 

postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do  

realizacji Przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego. 

4. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów 

kontrolnych. Nie będą uważane za chronione informacje, które: 

4.1. wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem 

czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron, 

4.2. były już znane zgodnie z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne 

dowody, 

4.3. były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej Strony, 

4.4. zostały przekazane stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną 

Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich 

pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy 

wykonywaniu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia 

zawarcia Umowy, wykazu pracowników biorących udział w realizacji Umowy po stronie 

Wykonawcy wraz z oświadczeniem o ochronie informacji, według wzoru, który określa 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 6, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich 

biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i 

podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony 

informacji niejawnych. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 8 w przypadku naruszenia obowiązku ujętego w  

niniejszym paragrafie, Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie 

2.000 PLN  za każdy przypadek naruszenia.    

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych 

osobowych zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 
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11. 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 7 do Umowy, które Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili 

zawarcia Umowy.  

12. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z 

realizacją Umowy zgodnie z przepisami 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”. 

 

§ 12 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym obiektywnie 

poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i 

jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe 

było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i 

dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 

wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub 

w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia 

należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły 

wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ustęp pierwszy 

niniejszego paragrafu nie ma zastosowania. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy poddaje się 

rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwie otrzymuje 

Zamawiający a jedną Wykonawca. 

4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 - Wzór Zlecenia 

Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu Odbioru Zlecenia wnioskującego o rozliczenie finansowe 

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 

Krajowy Instytut Mediów 

Załącznik nr 6 – Obowiązek zachowania poufności 

Załącznik nr 7 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

 

W Y K O N A W C A                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y 

…………………………                                                                          ………………………… 
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Załącznik nr 1 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

OFERTA WYKONAWCY 

(kopia złożonej oferty) 
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Załącznik nr 3 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

 

WZRÓR ZLECENIA 

w ramach Umowy nr ………  z dnia ………….. 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa Zamawiającego Krajowy Instytut Mediów  

Adres Zamawiającego ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa 

Numer NIP Zamawiającego 5213916470 

Telefon Zamawiającego  

Imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie  

 

II. SPECYFIKACJA ZLECENIA 

Lp. Nazwa grupy Liczba wywiadów 

1   

 

III. WARTOŚĆ ZLECENIA 

Lp. Nazwa grupy Wartość  brutto 

1   

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZLECENIA 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury albo rachunku w postaci elektronicznej lub 

papierowej 

VI. KONTAKT MERYTORYCZNY 

VII. ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik nr 4 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

Wzór Protokołu Odbioru Zlecenia wnioskującego o rozliczenie finansowe 

 

Warszawa, dnia ……. / ……… / …………… 

 

W dniu …………........r. na podstawie § 3 Umowy dokonano odbioru realizacji Przedmiotu 

Zlecenia nr ………………………. w zakresie części obejmującej 

………………………………………….…………………………………………… wraz z produktami 

wymienionymi poniżej. 

 

Lp. Nazwa Sztuk Uwagi 

1.    

2.    

 

Zamawiający: 

- odbiera przedmiot Umowy bez zastrzeżeń / z uwagami 

- odrzuca przedmiot Umowy  

 

Powód odrzucenia……………………………………………………………………………….* 

 

Uwagi dotyczące odbioru:     …………………………………………………………………* 

 

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został: 

wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*. 

 

Wnioskuję/ nie wnioskuję o rozliczenie finansowe.* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Za Wykonawcę  

 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, podpis) 

Za Zamawiającego 

 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 5 

do Umowy nr …………. 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 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 

mailto:iod@kim.gov.pl
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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 6 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

 

……………………………………………………..   ….............................................. 

(imię i nazwisko oświadczającego) (miejscowość, data)   

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

 

Oświadczam, że zapoznano mnie z obowiązkami zachowania poufności wynikającymi 

z Umowy Nr ……………………… (dalej: „Umowa”), zawartej pomiędzy ……………………………… 

z siedzibą …………………………………………………………., a Krajowym Instytutem Mediów i 

zostałem zobowiązany do zachowania poufności. 

W szczególności zobowiązuję się do: 

• zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych Zamawiającego lub 

innych podmiotów, a także innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 

które uzyskam w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, w tym 

przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu ustnie, na piśmie, pocztą 

elektroniczną, na elektronicznych nośnikach informacji lub w elektronicznych 

miejscach przechowywania informacji (dalej: „Informacje poufne”), 

• Informacje poufne będą wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy, 

• Informacje Poufne, ani ich źródła, nie zostaną ujawnione, zarówno w całości, jak i w 

części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

Zamawiającego, 

• z chwilą zakończenia mojej współpracy w związku z realizacją Umowy, a także w 

przypadku jej rozwiązania, wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odstąpienia, zwrócę lub 

za zgodą Zamawiającego zniszczę wszelkie materiały, jakie otrzymałem w związku 

z wykonywaniem Umowy oraz usunę wszelkie informacje w postaci elektronicznej, 

• nie będę kopiować, powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakichkolwiek 

informacji, danych i materiałów, za wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne 

w celach realizacji Umowy i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

• w razie gdy z przepisów prawa, w tym na podstawie z prawomocnego wyroku sądu 

lub decyzji, wynika obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych, niezwłocznie 

poinformuję Zamawiającego o takim obowiązku, nie później jednak niż w ciągu 2 dni 

od zaistnienia tego obowiązku, 

• nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dostępowych do 

elektronicznych miejsc przechowywania i przetwarzania informacji, a szczególnie haseł 

oraz nazw użytkownika. 

Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z zobowiązaniami dotyczącymi 

zachowania poufności mogą być uznane za naruszenie stosownych przepisów, w 

szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 

2019 poz. 1010). 

                                                                                                                        …….………………………. 

 Podpis oświadczającego 

 

……………………………………………………..     
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Załącznik nr 7 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

 

UMOWA  

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zawarta dnia ………………….. roku w Warszawie pomiędzy: 

pomiędzy: 

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

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz 

numerze REGON: 387857893, reprezentowanym przez: 

………………………………  

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: 

 

§ 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 
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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 

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 
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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, w szczególności świadczenie usług służących do celów 

prac badawczo-rozwojowych w zakresie wypracowania nowych technik mających na 

celu  wzbogacenie programu badań statystycznych statystyki publicznej, zleconej do 

realizacji Krajowemu Instytutowi Mediów we współpracy z Głównym Urzędem 

Statystycznym 

4. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych stanowią następujące 

operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych przez Podmiot 

przetwarzający: pobieranie, zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, porządkowanie, 

przechowywanie, przesyłanie, usuwanie. 

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:  

1) Dane zwykłe 

7. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie 

Umowy powierzenia obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:  

1) dane respondentów – związane z realizacją Umowy: m.in. imię, nazwisko,  numer 

telefonu.  

 

§ 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. 
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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.  

 

§ 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 
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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,  

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,  

mailto:iod@kim.gov.pl
mailto:iod@kim.gov.pl
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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 

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. 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.  

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  

mailto:iod@paih.gov.pl
mailto:iod@paih.gov.pl
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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.  

 

§ 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 po 

uprzedniej informacji o subprocesorze przesłanej w formie mailowej. 

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 

Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy  
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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:  

a) Podmiot przetwarzający wykorzystuje dane osobowe w celu i w zakresie 

niezgodnym z Umową powierzenia, 

b) 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, 

c) 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, 

d) organ nadzoru stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub subprocesor nie 

przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, 

e) 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. 

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 

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

zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. 
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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. 

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. 

 

 

 

    Administrator            Podmiot Przetwarzajacy  

     …….……………………………..                                                      …….…………………………….. 

 

 


