
1  

  

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych  

Dokument stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu Portalu  

  

zważywszy że:  

1. Komputronik oraz Odbiorca oświadczają, że są lub będą stronami Umowy współpracy gospodarczej w zakresie m.in. 

oferowania, dostarczania, sprzedaży towarów i usług oraz świadczenia czynności gwarancyjnych.  

2. W związku z obowiązywaniem Umowy współpracy gospodarczej, każda ze Stron wzajemnie powierza Stronie drugiej 

przetwarzanie Danych Osobowych.   

3. Komputronik oraz Odbiorca działając jako Administrator lub Procesor gwarantuje, że Dane Osobowe zostały są 

odpowiednio przekazywane i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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)  

§1  

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:  

    

1) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  

     

2) Dane Osobowe -  dane osobowe, w rozumieniu RODO, dotyczące Współpracownika, a które muszą być przetwarzane przez 

Procesora w celu promowania i sprzedaży produktów Procesora;   

  

3) Administrator -  podmiot o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO, decydujący o celach i środkach lub sposobach przetwarzania 

danych osobowych;  

  

4) Przetwarzanie Danych -  operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 

 danych  osobowych  w  sposób  zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,  taką  jak 

 zbieranie,  utrwalanie,  organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie,  wykorzystywanie,  ujawnianie  poprzez  przesłanie, rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie 

niezbędnym do podjęcia współpracy pomiędzy Administratorem a Procesorem w zakresie niezbędnym do promowania i 

sprzedaży produktów Procesora;  

  

5) Pracownik -   osobę  świadczącą  pracę  na  podstawie  stosunku  pracy  lub 

 stosunku cywilnoprawnego;  

  

podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.  

6) Procesor -      
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§ 2  

1. W celu odpowiedniej realizacji postanowień Umowy współpracy gospodarczej Administrator danych, powierza 

Procesorowi przetwarzanie Danych Osobowych w trybie art. 28 RODO na warunkach opisanych w niniejszym 

dokumencie.  

2. Procesor oświadcza, że zapewnia gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie spełniało wymagania określone w RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Administrator umocowuje Procesora do dalszego powierzania przetwarzania Danych Osobowych, w imieniu i na rzecz 

Administratora, innym podmiotom działającym na zlecenie Procesora, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej.  

4. Procesor oświadcza, że podmioty działające na jego zlecenie zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymagania określone w RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą.  

5. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podmiotom odbywa się po otrzymaniu zgody Administratora wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie odrębnych umów zawieranych w formie pisemnej, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 28 ust. 2 i 4 RODO.  

6. Administrator zobowiązuje Procesora do takiego formułowania umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

zawieranych z podmiotami, aby podmioty te miały względem Procesora co najmniej takie same obowiązki, jakie na mocy 

niniejszej umowy ma względem Administratora.  

§ 3  

1. Powierzone Odbiorcy Dane Osobowe mogą obejmować w szczególności: 1) Imię i nazwisko;  

2) Dane adresowe; 3) Adres e-mail;  

4) Numer telefonu;  

5) Firmę oraz dane rejestrowe;  

6) Stanowisko;  

7) Adres dostawy;   

8) Adres IP;  

9) Pozostałe Dane Osobowe, zapisane na nośnikach urządzeń przesyłanych w ramach postępowania reklamacyjnego.  

2. Zakres przetwarzanych przez Odbiorcę Danych Osobowych na podstawie Umowy współpracy 

gospodarczej obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: 1) Pracownik 

Komputronik;  

2) Klient końcowy Komputronik;  

3) Kontrahent Komputronik;  

4) Osoba zatrudniona przez Klienta lub Kontrahenta Komputronik.  

3. Powierzone Komputronik Dane Osobowe mogą obejmować w szczególności: 1) Imię i nazwisko;  

2) Dane adresowe; 3) Adres e-mail;  

4) Numer telefonu;  

5) Firmę oraz dane rejestrowe;  

6) Stanowisko;  

7) Adres dostawy;   

8) Adres IP;  

9) Pozostałe Dane Osobowe, zapisane na nośnikach urządzeń przesyłanych w ramach postępowania reklamacyjnego.  

4. Zakres przetwarzanych przez Komputronik Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy 

obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: 1) Pracownik Komputronik;  

2) Klient końcowy Komputronik;  

3) Kontrahent Komputronik;  

4) Osoba zatrudniona przez Klienta lub Kontrahenta Komputronik;  

  

§ 4  

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Procesorowi przez Administratora następuje wyłącznie w celu realizacji 

postanowień Umowy współpracy gospodarczej.  

2. Wszelkie operacje na powierzonych do przetwarzania danych osobowych mogą być wykonywane przez Procesora 

wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora,  przy czym za takie udokumentowane polecenie uważa się 

m.in.:  

a. Umowę;  
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b. Polecenie przekazane na piśmie;  

c. Polecenie przekazane drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej Procesora.  

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie stanowią 

udokumentowane polecenie Administratora.  

4. Zakres dozwolonych Procesorowi operacji na powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych obejmuje 

przechowywanie, testowanie, wyświetlanie, uzupełnianie, aktualizację zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie lub niszczenie.  

5. Procesor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO.  

6. Procesor oraz jego Pracownicy:  

1) nie decydują o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych;  

2) nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających Dane 

Osobowe, w tym w szczególności formularzy zawierających Dane Osobowe, lub baz danych osobowych zapisanych w 

postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej lub na dyskach 

komputerowych, innych niż wynikające z realizacji Umowy.  

§ 5  

1. Procesor podejmie wszelkie środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania Danych 

Osobowych wymaganych na podstawie art. 32 RODO.  

2. Procesor zobowiąże swoich Pracowników w szczególności do przestrzegania następujących zasad postępowania z 

dokumentami:  

1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy współpracy 

gospodarczej.  

2) przechowywania dokumentów w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są 

przeznaczone.  

3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne wykonania Umowy współpracy gospodarczej;  

3. Procesor będzie stale nadzorował swoich Pracowników w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych Danych Osobowych.  

4. Procesor zobowiąże podmioty, do stałego nadzorowania swoich Pracowników w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych 

Danych Osobowych.  

5. Procesor będzie wymagał od swoich Pracowników przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w 

poufności Danych Osobowych oraz ich zabezpieczenia.  

6. Procesor zobowiąże podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, do wymagania od ich Pracowników 

przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności Danych Osobowych oraz ich zabezpieczenia.  

7. Procesor zobowiązuje się do:  

1) Zachowania  w  poufności  wszystkich  Danych  Osobowych  powierzonych  jej  w trakcie 

obowiązywania Umowy współpracy gospodarczej;  

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem; 

3) niewykorzystywania zebranych Danych Osobowych dla celów innych określone w niniejszym dokumencie.   

8. Procesor zobowiąże podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu do przestrzegania zasad określonych 

w ust. 7 pkt 1-3.  

9. Procesor oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w 

celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami RODO.   

§ 6  

1. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o:  

1) każdym przypadku potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia ochrony Danych Osobowych, to znaczy naruszenia 

bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Procesora.  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych udostępnionych 

Procesorowi przez Administratora na mocy niniejszego dokumentu, prowadzonych w szczególności przed 

Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, innymi organami państwowymi lub przed sądem.  

2. Procesor zobowiąże podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu, do niezwłocznego informowania 

Administratora o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej.  
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3. Procesor zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania 

przez Procesora, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków 

dotyczących ochrony Danych Osobowych.  

4. Procesorowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Administratora w zakresie prawidłowości wykonania przez 

Procesora obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu Danych Osobowych.   

§ 7  

1. Procesor umożliwi Administratorowi dokonanie kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone do 

przetwarzania Dane Osobowe, a także zobowiąże podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3, do umożliwienia 

Administratorowi dokonania kontroli, w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, nie późniejszym jednak niż 7 dni od 

dnia powiadomienia Procesora przez Administratora o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia 

prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia Danych Osobowych.  

2. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do uzasadnionych zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 

Danych Osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 

Administratora lub podmioty przez niego upoważnione.  

3. Procesor będzie udostępniał Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w art. 28 RODO oraz będzie umożliwiał Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.  

§ 8  

1. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości będzie pomagał poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

2. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Procesor będzie pomagał Administratorowi 

wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

3. Po zakończeniu współpracy, a związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, zależnie od decyzji 

Administratora, Procesor usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie powierzone do przetwarzania Dane Osobowe 

oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie tych Danych Osobowych.  

§ 9  

1. W ramach niniejszej umowy, Administrator umocowuje Procesora do wydawania swoim pracownikom upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych.   

Procesor ograniczy dostęp do Danych Osobowych wyłącznie do Pracowników posiadających upoważnienia do 

przetwarzania Danych Osobowych.  

2. Administrator umocowuje Procesora do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej 

umowy, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych.  

§ 10  

1. Niniejszy dokument wiąże Strony w czasie obowiązywania Umowy współpracy gospodarczej oraz wykonania wszystkich 

zobowiązań wynikających ze wskazanej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie  przepisy RODO, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

  

  


