
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1.1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (dalej zwanego „RODO”) przetwarzanie danych osobowych 

na zasadach i w celu określonym w Zleceniu transportowym i niniejszym Powierzeniu. 

1.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszym Powierzeniem, RODO oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa 

chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą. 

1.3. Zleceniobiorca oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

RODO, tj. zapewniające bezpieczeństwo wszelkich znajdujących się w jego 

posiadaniu danych osobowych.  
 

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

2.1. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Zlecenia dane zwykłe: 

2.1.1. dane osobowe pracowników Zleceniodawcy oraz innych osób, których 

uczestnictwo jest niezbędne w celu nawiązania lub realizacji Zlecenia 

transportowego,  

2.1.2. dane osobowe klientów Zleceniodawcy, na rzecz których realizowane jest 

zlecenie transportowe oraz ich pracowników lub osób, których uczestnictwo jest 

niezbędne w celu nawiązania lub realizacji Zlecenia transportowego. 

2.2. Powierzenie określone w ust. 2.1.1. i 2.1.2. w zależności od tego kogo dane dotyczą 

może obejmować następujące kategorie danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, 

numer identyfikacyjny PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres i miejsce zamieszkania, 

nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer NIP, numer telefonu. 

2.3. Po zakończeniu świadczenia usług na podstawie Zlecenia, Zleceniobiorca, nie później 

niż w terminie 5 lat, zniszczy wszelkie powierzone mu dane osobowe i zniszczy 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują 

przechowywanie pewnych danych osobowych przez określony czas.  

2.4. Przez zniszczenie danych osobowych rozumie się ich trwałe i całkowite usunięcie lub 

taką ich modyfikację, która uniemożliwi ustalenie tożsamości osoby, której dane 

dotyczą (anonimizację). Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy wykazania 

wypełnienia obowiązku zniszczenia danych osobowych. W przypadku dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z pkt. 5 

poniżej, Zleceniobiorca zapewni, że każdy z podmiotów, którym zlecił przetwarzanie 

zniszczy dane osobowe na zasadach zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu 

2.3. 
 

3. Obowiązki Zleceniobiorcy  

3.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego zabezpieczenia powierzonych 

danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 



 

 
 

 

3.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych.  

3.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane osobowe upoważnień do ich przetwarzania wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do realizacji Zlecenia.   

3.4. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy danych osobowych 

przez osoby, które upoważnia do ich przetwarzania, zarówno w trakcie trwania 

Zlecenia transportowego Zleceniodawcy, jak i po jego ustaniu. 

3.5. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Zleceniobiorca jest 

zobowiązany do poinformowania o tym Zleceniodawcy w ciągu 48 godzin. 

3.6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wspomagać Zleceniodawcę w wywiązywaniu się  

z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  
 

4. Prawo kontroli 

4.1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO Zleceniodawca ma prawo kontrolowania czy 

środki zastosowane przez Zleceniobiorcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają wymogi przewidziane przepisami RODO.  

4.2. Prawo kontroli, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywane w godzinach pracy 

Zleceniobiorcy po uprzednim uzgodnieniu przez Strony terminu kontroli, nie 

późniejszym niż 14 dni od powiadomienia Zleceniobiorcę przez Zleceniodawcę  

o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 

4.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę nie dłuższym niż 10 dni. 
 

5. Dalsze powierzenie przetwarzania danych 

5.1. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszym Powierzeniem do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Zlecenia i pod 

warunkiem przekazania Zleceniodawcy informacji o podwykonawcy oraz 

powierzonym mu zakresie czynności przetwarzania.  

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

pisemne polecenie Zleceniodawcy, chyba że obowiązek taki nakłada na 

Zleceniobiorcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 

Zleceniobiorca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca 

informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

5.3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 5.1 winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Zleceniobiorcę w niniejszym Powierzeniu.  

5.4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za 

niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 

danych osobowych. 
 

6. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 

6.1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Zlecenia, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  



 

 
 

 

6.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych określonych  

w niniejszym Powierzeniu, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Zleceniobiorcy, a także  

o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Zleceniobiorcy tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.  
 

7. Zasady zachowania poufności 

7.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych wzajemnie od siebie otrzymanych  

i otrzymanych od współpracujących z nimi podmiotów („dane poufne”).  

7.2. Strony oświadczają, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody drugiej strony w innym celu niż wykonanie wiążącej strony Zlecenia, 

chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Zlecenia. 
 

8. Okres obowiązywania Powierzenia 

8.1. Niniejsze powierzenie obowiązuje na czas trwania Zlecenia transportowego, 

z zastrzeżeniem pkt. 2 ust. 2.3. 

8.2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejsze Zlecenie ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli Zleceniobiorca: 

8.3. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie lub 

8.4. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Powierzeniem lub 

8.5. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zleceniodawcy; 
 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Powierzeniem zastosowanie mają przepisy 

RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także inne ewentualnie obowiązujące 

przepisy prawa. 


