Umowa nr PZ-8094

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

innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy
ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525-238-60-94, kapitał
zakładowy: 2.628.938.750,00 zł,
zwaną dalej Zamawiającym, która przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowana jest
przez:
1. ………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………
a
..............................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………
łącznie zwane Stronami lub osobno Stroną,
o następującej treści:
1. Przedmiot Umowy
1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zrealizowania robót budowlanych modernizacji ………………………… zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
1.2. Szczegółowy zakres Umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Podstawy Umowy
2.1. Podstawą zawarcia Umowy jest oferta Wykonawcy przyjęta przez Zamawiającego w
drodze postępowania nr PZ-8094 z dnia 14.09.2021r.
2.2. Przy realizacji Umowy obowiązują w następującej kolejności:
2.2.1. postanowienia Umowy
2.2.2. Załącznik nr 1 do Umowy.
2.3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o:
2.3.1. obowiązujące normy i przepisy
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2.3.2. dokumentację przekazaną przez Zamawiającego
2.3.3. specyfikacje techniczne obowiązujące u Zamawiającego
2.3.4. warunki techniczne określone przez Zamawiającego (Załącznik nr 4)
2.4. Wykonawca na swój koszt i ryzyko uzyska wszelkie niezbędne do realizacji Umowy
informacje i materiały.
2.5. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy ponosi Wykonawca.
2.6. Wykonawca oświadcza, że na realizację przedmiotu Umowy posiada środki finansowe.
2.7. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
2.8. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
2.9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach
związanych z realizacją Umowy do organów administracji i innych podmiotów
gospodarczych, w związku z czym udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.
2.10.
Wykonawca w ramach realizacji Umowy wypłaci właścicielom terenów wszelkie
odszkodowania wynikłe w trakcie realizacji zakresu robót objętego Umową.
2.11.
Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczno-ilościowo-jakościowy
budowy w dniu podpisania Umowy i nie zgłasza do tego stanu żadnych zastrzeżeń.
2.12.
Od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do zakończenia odbioru
końcowego Wykonawca odpowiada za stan BHP, ochronę przeciwpożarową i dozór
mienia na terenie budowy oraz za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody i
następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
2.13.
Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania Umowy dostarcza Wykonawca, z
wyłączeniem materiałów i urządzeń przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zestawienie podstawowych materiałów, w tym dostarczanych przez Zamawiającego,
zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
2.14.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i
zezwoleń itp. niezbędnych do przeprowadzenia prac i rozpoczęcia użytkowania obiektu.
2.15.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na czasowe zajęcie terenu
oraz stosowania się do wymagań zarządcy terenu (np. Zarządu Dróg Miejskich)
dotyczących utrzymania właściwego stanu terenu, w tym również odśnieżania i
usuwania gołoledzi w promieniu 50m od granic prowadzonych robót (zgodnie z
warunkami określonymi przez ZDM dla robót przewidzianych w okresie od 15 listopada
do 15 marca).
2.16.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej zgodnie z zasadami wskazanymi w Załączniku nr 6 do
Umowy.
3. Wynagrodzenie i płatności
3.1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy.
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3.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
zmianom ani waloryzacji.
3.3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych zamykających poszczególne
etapy robót (do 80% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego) oraz faktury końcowej
(odpowiadającej pozostałym 20% wynagrodzenia ryczałtowego). Podstawą do
wystawienia faktur jest protokół odbioru częściowego lub końcowego, potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego..
3.4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania
przez Strony protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu Umowy i
spełnieniu warunków określonych w pkt. 4.3. oraz w pkt. 3.10. poniżej.
3.5. Zapłata faktury możliwa będzie tylko w przypadku podania kompletnego numeru
Zamówienia wraz z numerem pozycji. Zamawiający może odesłać faktury, na których
Wykonawca nie wpisał numeru Zamówienia.
3.6. Wykonawca ma wystawić faktury jako Generalny Wykonawca w rozumieniu Ustawy z
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960,
1052, 1206, 1228, 1579).
3.7. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie 60 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do kancelarii Zamawiającego na
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Jeżeli termin płatności przypada na
sobotę lub dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.
3.8. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu nie będzie
przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez
Wykonawcę lub zostanie ono zakwestionowane przez organy podatkowe, to
Wykonawca, jako odszkodowanie wypłaci Zamawiającemu wartość poniesionej w
związku z tym szkody.
3.9. Za spełnienie świadczenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3.10.
Jeżeli przedmiot Umowy objęty fakturą Wykonawcy był wykonany przez
podwykonawcę robót budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie z
taką fakturą:
3.10.1. oświadczenie podwykonawcy robót budowlanych o braku zaległych płatności
od Wykonawcy lub oświadczenie o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami wobec
podwykonawcy, albo
3.10.2. oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca robót
budowlanych odmówił złożenia oświadczenia.
3.11.
W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, określonego w pkt. 3.10., lub
dostarczenia oświadczenia, z którego wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami

3

wobec podwykonawcy robót budowlanych, a także w przypadku dostarczenia
oświadczenia potwierdzającego istnienie sporu, Zamawiający ma prawo do wstrzymania
się z płatnościami stosownej części lub całości faktury wobec Wykonawcy.
3.12.
Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy
robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie
podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż
albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia.
3.13.
Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio
przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy zgodnie z art. 647 § 5 kc, Zamawiający ma
prawo do potrącenia takich kwot z płatności należnych Wykonawcy od Zamawiającego.
3.14.
Zapłata będzie możliwa jedynie na rachunek bankowy Wykonawcy który będzie
znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym
przez Ministerstwo Finansów i dostępnym na stronie internetowej pod adresem
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.
3.15.
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art..
4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.118).
4. Okres obowiązywania, terminy realizacji, rozwiązanie Umowy
4.1. Termin wejścia w życie Umowy ustala się na dzień po podpisaniu Umowy.
4.2. Termin zakończenia prac, w tym dostarczenie kompletnej i uzgodnionej
u Zamawiającego dokumentacji powykonawczej opisany jest w Załączniku nr 1 do
Umowy.
4.3. Za termin zakończenia Umowy uważa się dzień zakończenia wszystkich prac wskazanych
w Załączniku nr 1 do Umowy oraz całkowite usunięcie jakichkolwiek wad i braków
wymienionych w protokole odbioru końcowego lub częściowego oraz uporządkowanie
terenu budowy.
4.4. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy nastąpi protokolarne wprowadzenie
na budowę.
4.5. W przypadku przewidywanego opóźnienia w realizacji Umowy Wykonawca pisemnie
powiadomi o tym Zamawiającego podając przyczyny przewidywanego opóźnienia oraz
przedstawi przewidywane skutki opóźnienia tak, aby Strony mogły uzgodnić we
właściwym czasie środki zapobiegające jego następstwom.
4.6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w zakresie realizacji niektórych jej
części za porozumieniem stron w przypadku wystąpienia nie zawinionych przez żadną ze
Stron przyczyn uniemożliwiających kontynuację robót budowlanych objętych
przedmiotem Umowy.
4.7. W przypadku konieczności rozwiązania Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
Zamawiający zwróci Wykonawcy równowartość rzeczywiście poniesionych przez niego
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kosztów związanych np. z uzyskaniem opinii, uzgodnień, decyzji, udokumentowanych
należycie przez Wykonawcę.
5. Osoby kontaktowe
5.1. Zamawiający oraz Wykonawca określają w Załączniku 1 do Umowy, każdy ze swojej
strony, osobę odpowiedzialną za realizację Umowy oraz kontakty z drugą Stroną.
5.2. Osoby takie mogą być w każdej chwili zmienione w drodze pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony Umowy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
6. Podwykonawcy
6.1. W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę części zakresu prac, które zamierza on
powierzyć do realizacji podwykonawcy, Wykonawca przed zawarciem stosownej umowy
z podwykonawcą zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na
powierzenie wykonania określonej części zamówienia podwykonawcy.
6.2. Podstawą udzielenia zgody przez Zamawiającego będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania, oraz do
którego załączony będzie projekt umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią
dokumentacji dotyczącej robót, które wykonać ma podwykonawca.
6.3. Zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności
podwykonawcy, jego przygotowania lub doświadczenia w odniesieniu do robót, których
wykonanie miałoby zostać mu powierzone.
6.4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2. powyżej, przy czym brak odpowiedzi
Zamawiającego w tym terminie poczytywany będzie jako zgoda Zamawiającego.
6.5. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Wykonawca jest upoważniony do zawarcia umowy
z podwykonawcą pod warunkiem nałożenia na podwykonawcę wymagań, ograniczeń i
obowiązków adekwatnych do tych jakie zostały na Wykonawcę nałożone przez
Zamawiającego w niniejszej Umowie.
6.6. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, o czym
mowa w pkt. 6.5. powyżej, stanowi rażące naruszenie warunków niniejszej Umowy.
6.7. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w pkt. 6.6. powyżej, Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) i/lub przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy na zasadach
określonych w pkt. 10. Umowy.
7. Kontrola i odbiór
7.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt wszelkie niezbędne próby
przewidziane w przepisach i normach. Wykonawca zapewni możliwość udziału w tych
próbach pracowników Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu protokoły z tych prób.
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7.2. Wykonawca niezwłocznie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru
wykonanych robót.
7.3. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia gotowości odbioru wyznacza termin odbioru i
rozpoczyna odbiór przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia gotowości do odbioru..
7.4. Zasady odbioru
Zamawiającemu:

przedmiotu Umowy w celu jego ostatecznego przekazania

7.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kompletu
dokumentów określonych w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i przepisach wykonawczych pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru wraz ze zgłoszeniem gotowości
do odbioru.
7.4.2. Z czynności odbioru należy spisać protokół zawierający wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności:
7.4.2.1.

datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru przedmiotu Umowy

7.4.2.2.

potwierdzenie prawidłowości zgłoszenia gotowości do odbioru

7.4.2.3.

wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji

7.4.2.4.

wykaz wad wraz z decyzjami komisji odbioru (terminy usunięcia)

7.4.2.5.

podpisy uczestników odbioru

7.4.3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w
czasie tych czynności ujawnione zostaną takie wady, które uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu
usunięcia tych wad przez Wykonawcę.
7.4.4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma zagwarantowaną
możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując
przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania wynikającego z
opóźnienia robót zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Umowy.
7.4.5. W razie nie przyjęcia robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca zostanie
obciążony kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.
8. Roboty dodatkowe
8.1. Za roboty dodatkowe, których konieczność zostanie uprzednio potwierdzona pisemnie
przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w drodze
uzgodnień między Stronami, z uwzględnieniem przedstawionych przez Wykonawcę
kosztorysów, sporządzonych w oparciu o książkę obmiaru robót, uzgodnioną przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownika budowy ze strony
Wykonawcy.
8.2. Kosztorysy będą sporządzone w oparciu o współczynniki do kosztorysowania (stawka
roboczogodziny R, koszty pośrednie Kp od /R+S/, zysk Z od /R+S+Kp/) publikowane w
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Biuletynach Cen wydawnictwa SEKOCENBUD (średnie stawki wg danych za ostatni
kwartał poprzedzający termin rozpoczęcia robót dodatkowych). Sprzęt i materiały
masowe będą rozliczane wg średnich stawek publikowanych przez wydawnictwo
SEKOCENBUD. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot równowartości zakupionych
przez niego pozostałych materiałów po przedstawieniu Zamawiającemu dowodów
zakupu.
8.3. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za roboty dodatkowe, jeżeli wykonał
określone prace dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na
ich wykonanie.
8.4. Zamawiający pokrywa wartość robót dodatkowych, jeżeli konieczność ich wykonania nie
powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, z zastrzeżeniem punktu 8.3..
9. Kary umowne
9.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
9.1.1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części z przyczyn od
niego zależnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w punkcie
3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% łącznej
wartości netto Umowy,
9.1.2. opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto
określonego w punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od
ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad, jednak nie więcej niż 20%
łącznej wartości netto Umowy,
9.1.3. nie dotrzymania warunków zawartych w punkcie 3.4. w wysokości 2%
wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% łącznej wartości netto Umowy,
9.1.4. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w każdym z przypadków
określonych w punkcie 10.1. Umowy, z wyłączeniem punktu 10.1.7,
potwierdzonych protokołem, o którym mowa w pkt. 10.2. i 10.3. Umowy, w
wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy,
9.1.5. przekroczenia przez Wykonawcę okresu wyłączenia spod napięcia elementów
sieci energetycznej, uzgodnionego z Zamawiającym i / lub wskazanego w
szczegółowym harmonogramie wyłączeń Zamawiającego i / lub Operatora
Systemu Przesyłowego, w wysokości:
9.1.5.1.

1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień
przekroczenia wyłączeń w sieci 15 kV

9.1.5.2.

3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy dzień
przekroczenia wyłączeń w sieci 110kV lub 220 kV,

9.1.6. w przypadku nieopłacenia w terminie przez Dostawcę opłat wynikających z
decyzji o zajęciu terenu, w tym pasa drogowego, zgodnie z punktem 2.15
Umowy, a po uregulowaniu tych opłat wraz z należnymi odsetkami przez
Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:
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9.1.6.1.
zwrotu poniesionych przez niego ww. opłat
9.2. Łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w pkt. 9.1. jest ograniczona do
20% wartości netto Umowy.
9.3. Obowiązek Wykonawcy wskazany w pkt 9.1.5 powyżej nie dotyczy przypadków, gdy do
przekroczenia terminów wskazanych w szczegółowym harmonogramie wyłączeń
dochodzi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wystąpienia siły wyższej.
9.4. Strony wyrażają zgodę na egzekwowanie kar umownych i opłat poprzez potrącenie
wzajemnych należności, wynikających z pkt. 3.1 oraz pkt. 6.7 i 9.1. powyżej, poprzez
złożenie w formie pisemnej oświadczenia o potrąceniu.
9.5. W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych z zastrzeżeniem paragrafu 16 Umowy.
10. Odstąpienie od Umowy
10.1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie Wykonawcy
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w terminie 1 m-ca od dnia stwierdzenia faktu lub
powzięcia informacji o zaistnieniu danego faktu, w przypadku zaistnienia jednej z niżej
wymienionych okoliczności:
10.1.1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem roboty
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją zakończyć w czasie
umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy
10.1.2. Wykonawca przerwał roboty bez zgody Zamawiającego
10.1.3. Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym
celu terminie nie krótszym niż 4 dni.
10.1.4. wykonana robota ma wady, pomimo uprzedniego pisemnego żądania ich
usunięcia w wyznaczonym w tym celu terminie, z zagrożeniem, że po
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający nie przyjmie naprawy, w
szczególności gdy:
a) wady są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym przez Zamawiającego
terminie
b) wady uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem
10.1.5. stwierdzono naruszenie przez Wykonawcę postanowień pkt. 6. lub
zobowiązania do zachowania ścisłej poufności informacji, o czym mowa w pkt.
14. Umowy
10.1.6. Wykonawca nie realizuje zobowiązań finansowych wobec podwykonawców
10.1.7. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było
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przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w
terminie 1 m-ca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
10.1.8. Wykonawca nie przestrzega wymogów stosowanych u Zamawiającego,
wynikających z “Warunków technicznych układania kabli” (Załącznik nr 4 do
Umowy), w przypadku robót kablowych pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie, nie krótszym niż 2 dni
robocze.
10.1.9. Wykonawca nie przestrzega „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony środowiska” stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy.
10.2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się
niezwłocznie sporządzić protokół inwentaryzacji robót będących w toku na dzień
odstąpienia, zabezpieczenia robót wykonanych na dzień ich przerwania w zakresie
uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich
posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu
czynności wskazanych w zdaniu poprzednim może brać udział Zamawiający jeżeli uzna
to za niezbędne. W przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji obowiązków
wskazanych w niniejszym punkcie Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego
sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót.
10.3. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku będzie
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
11. Cesja wierzytelności
11.1. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do
przelewu swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich lub też do
zlecenia ich windykacji przez osoby trzecie.
12. Gwarancja i rękojmia
12.1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 5 (pięciu) lat na wszystkie dostarczone
materiały, urządzenia oraz wykonane prace, licząc od dnia odbioru końcowego
przedmiotu Umowy.
12.2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego w ramach Umowy urządzenia
są nowe i wolne od jakichkolwiek wad oraz obciążeń na rzecz osób trzecich.
12.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne (np. dokumentacja
techniczno – ruchowa, karta prób, karta gwarancyjna).
12.4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad, Zamawiający poinformuje o
tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin na rozpoczęcie ich usuwania, po
czym ustali z Wykonawcą termin ich usunięcia.
12.5. W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym przez Strony terminie, Zamawiający
może naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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12.6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy.
Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za
bezskuteczne.
12.7. W razie ujawnienia się wad urządzeń, w szczególności wystąpienia awarii
spowodowanej ich wadami materiałowymi, Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia wad, a w szczególności do poniesienia kosztów związanych z wymianą lub
naprawą uszkodzonych urządzeń oraz wszystkich innych urządzeń, które ulegną
uszkodzeniu na skutek wystąpienia wady, w wysokości do 100% wartości netto
Umowy.
12.8. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym przez Strony terminie, daje
Zamawiającemu prawo do usunięcia ich samodzielnie lub powierzenia ich usunięcia
osobom trzecim, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wyznaczonego
Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad. .
12.9. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu dla tej części przedmiotu Umowy, która
dotknięta jest wadą i będzie w istotnym zakresie naprawiana lub zostanie
wymieniona na nową, o czas od dnia powiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady
do dnia usunięcia wady.
12.10.
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub za wady prawne
przedmiotu Umowy.
12.11.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 (dwóch) lat od dnia
odbioru.
12.12.
Wszystkie występujące podczas okresu rękojmi braki i wady – np. z powodu
wykonania niezgodnego z Umową, zastosowania niepełnowartościowego materiału
lub nieprzestrzegania przepisów prawa lub uznanych reguł techniki – Wykonawca
zobowiązany jest zgodnie z decyzją Zamawiającego usunąć na własny koszt lub
zrealizować warunki zgodnie z Umową w formie nowej dostawy zgodnie z
postanowieniami art. 556 – 576 kc.
12.13.
W przypadkach, w których nie dojdzie do prawidłowej realizacji Umowy,
zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić
od Umowy w całości lub w części - nie narusza to praw Zamawiającego do roszczeń
odszkodowawczych, w szczególności roszczeń o odszkodowanie zamiast wykonania
Umowy.
12.14.
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia przedmiotu
Umowy pod kątem braków i wad fizycznych w ciągu odpowiedniego okresu,
wynoszącego maksymalnie 5 (pięć) dni roboczych po dostarczeniu przedmiotu
Umowy i w ciągu kolejnych 3 (trzech) dni roboczych zawiadomić Wykonawcę o
dostrzeżonej wadzie.
12.15.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi za wady wykonanego
przez niego przedmiotu Umowy, które to wady ujawniły się po dokonaniu odbioru
opisanego w pkt. 7 Umowy. W szczególności odpowiedzialność ta wystąpi, jeżeli
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zrealizowany przedmiot Umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub
użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności
lub z jego przeznaczenia , jeżeli przedmiot Umowy nie ma właściwości, o których
istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli został on Zamawiającemu wydany w
stanie niezupełnym.
13. Ubezpieczenie
13.1. Przez okres obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności za
szkody majątkowe i osobowe w wysokości odpowiadającej wartości Umowy brutto
oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pracowników powstałych w
związku z wykonywaniem robót objętych Przedmiotem Umowy.
13.2. Wykonawca na wezwanie okazuje Zamawiającemu poświadczony za zgodność z
oryginałem odpis polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 13.1. powyżej i
zobowiązuje się do posiadania ww. polisy przez cały czas trwania niniejszej umowy.
Koszty polisy są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w punkcie
3.1 Umowy.
14. Poufność informacji
14.1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Umowy i w związku z tym
Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. Treść
wszelkich informacji, które Strony Umowy otrzymują w ramach kontaktów handlowych
na podstawie Umowy które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zostanie zachowana w ścisłej poufności. Dotyczy to warunków handlowych, podziału
odpowiedzialności, uzgodnionych cen, zakresu i czasu realizacji prac, dokumentacji
formalno-prawnej oraz dokumentacji technicznej. Biorąc pod uwagę powyższe Strony
określają następujące warunki zachowania poufności powyższych informacji i
materiałów, przez biorących udział w wykonaniu Umowy pracowników lub
podwykonawców Wykonawcy. Strony zobowiązane są do zachowania poufności w
okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie do 5 lat od dnia zakończenia wykonania
Przedmiotu Umowy.”
14.2. Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy
oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników lub
podwykonawców) w związku z realizacją Umowy od Zamawiającego, mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz zgodnie z
postanowieniami „Programu Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” stanowiącym
załącznik do niniejszej Umowy (Załącznik nr 5 do Umowy).
14.3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności określone m.in. w „Programie
Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” w stosunku do wszystkich dokumentów,
materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego, uzyskanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w
jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu.

11

14.4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla
Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego
uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub
obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa w szczególności gdy informacja musi być ujawniona zgodnie z
wymogami dotyczącymi publikacji raportów bieżących przez spółki notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź zobowiązania przez sąd lub inny uprawniony
organ..
14.5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, członków jego
władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku, czego Zamawiający poniósłby
szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego
tytułu z zastrzeżeniem paragrafu 16 Umowy.
14.6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Programem Zgodności innogy Stoen Operator
Sp. z o.o.” i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające.
14.7. Jeżeli udostępnione przez Zamawiającego informacje stanowić będą tajemnicę
państwową lub służbową, to przed wejściem w posiadanie tych informacji
współpracujący z Zamawiającym Wykonawca podda się procedurom określonym w
art.66 i art.67 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych
(tekst jednolity - Dz.U. 2016r., poz. 1167 ze zm.) i uzyska odpowiednie do klauzuli
tajności poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.
15. Ochrona danych osobowych
15.1. Jeżeli wykonanie Umowy wymaga przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, wówczas Strony zapewniają, że przetwarzania
danych osobowych będzie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych.
15.2. Jeżeli wykonanie Umowy wymaga przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawcę Strony zawrą "Umowę przetwarzania danych osobowych w imieniu
administratora".
15.3. W przypadku pełnomocnika lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy (dalej jako "Reprezentant") lub osoby uprawnionej do uzgodnień
dokonywanych w toku zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy w imieniu takiego
Wykonawcy (dalej jako "Osoba kontaktowa") zastosowanie znajduje poniższe
postanowienie.
15.4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego informacje, które
Zamawiający jest zobowiązany podać osobom fizycznym reprezentującym Wykonawcę
oraz osobom wskazanym w Umowie zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO (dalej jako
„obowiązek informacyjny”).
15.5. Aktualny na dzień zawarcia Umowy obowiązek informacyjny stanowi Załącznik do
niniejszej Umowy.
15.6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy doręczy obowiązek
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informacyjny osobom wskazanym powyżej oraz wszystkim innym osobom, które
reprezentują Wykonawcę przy zawarciu lub wykonywaniu niniejszej Umowy, lub będą w
toku realizacji Umowy kontaktować się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy.
15.7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że w przypadku zmiany osób, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, doręczenie obowiązku informacyjnego zostanie
wykonane przez Wykonawcę odpowiednio w stosunku do każdej nowo wskazanej
osoby.
16. Odpowiedzialność cywilna
16.1. Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono
inaczej.
16.2. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu realizacji umowy jest
ograniczona do 100% wartości umowy netto. Wyłącza się odpowiedzialność
odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich.
16.3. Na zasadach ustalonych w Umowie, Wykonawca odpowiada również za szkody
powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
16.4. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony
Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach
ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie
znajdują zastosowania.
16.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Umowy.
16.6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w
takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do
przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady
komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy
budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała
taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania
swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie
ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu
niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na
siłę wyższą.
16.7. Limit kar umownych określony w pkt. 9.2. oraz ograniczenie odpowiedzialności
odszkodowawczej o której mowa w pkt. 16.2. wiąże Strony również w przypadku
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
17. Zabezpieczenia
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17.1. W przypadku, gdy wynagrodzenie określone w pkt. 3.1 jest wyższe niż 500.000 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) netto, Wykonawca jest zobowiązany do
złożenia następujących zabezpieczeń:
17.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składa się w terminie 30 dni od
dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczenia
Zamawiającego o zgodną z Umową i należytą realizację wszystkich świadczeń.
Zabezpieczenie takie ustala się w wysokości 10% kwoty brutto Umowy
określonej w punkcie 3.1. Umowy łącznie ze wszystkimi aneksami. Termin
ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od terminu zakończenia
Umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminową,
przygotowaną do odbioru realizację świadczenia łącznie z roszczeniami o szkody
powstałe na skutek opóźnienia oraz usunięcie wad istniejących jeszcze przed
odbiorem. Zabezpieczenie takie obejmuje również ewentualne roszczenia z
tytułu zwrotu zawyżonych zaliczek. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnego
zabezpieczenia świadczenia w powyższym terminie pomimo uprzedniego
bezskutecznego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty
zaliczek do momentu ustanowienia zabezpieczenia w pełnej wysokości. Zwrot
dokumentu zabezpieczenia nastąpi po terminie zakończenia prac określonym w
punkcie 4.2 Umowy lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu
zabezpieczenia.
17.1.2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy
złożyć w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wad i roszczeń gwarancyjnych
Zamawiającego w wysokości 5% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 3.1
Umowy łącznie ze wszystkimi aneksami, na 30 dni przed upływem terminu
realizacji Umowy, lecz nie później niż na 30 dni przed upływem terminu
ważności zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 17.1.1. powyżej. Termin
ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od okresu gwarancyjnego
określonego w punkcie 12.1 Umowy. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi
po upływie okresu rękojmi lub okresu gwarancyjnego określonego w punkcie
12.1 Umowy i zaspokojeniu wszystkich roszczeń zgłoszonych do tego momentu
przez Zamawiającego lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu
zabezpieczenia.
17.2. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione według wzorów dostępnych na
stronie www.innogy.pl oraz powinny być ustanowione jako bezwarunkowe i
nieodwołalne. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione przez podmiot
wybrany z listy dostępnej na stronie www.innogy.pl lub inny podmiot zaakceptowany
przez Zamawiającego. Zabezpieczenia powinni podlegać wyłącznie prawu polskiemu
oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy dla miejsca
spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
17.3. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
18. Przeniesienie praw autorskich
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18.1. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 666), zobowiązuje się do
przeniesienia na rzecz Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do
dokumentacji powstałej w ramach Umowy, obejmujących prawo do korzystania i
rozporządzania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu
zawarcia Umowy, w tym określonych w art. 50 ww. ustawy, a w szczególności:
a) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim;
b) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera;
c) przetwarzania, wprowadzania zmian i wykorzystywania w części lub w
całości;
d) publicznego udostępniania.
18.2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w pkt. 18.1. powyżej,
nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego
przedmiotu Umowy.
18.3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania zależnym
prawem autorskim do dokumentacji powstałej w ramach przedmiotu Umowy.
18.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3.1. Umowy obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji powstałej w ramach Umowy.
18.5. Postanowienia niniejszego punktu 18
osobistych.

w niczym nie naruszają autorskich praw

18.6. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw
majątkowych do dokumentacji.
19. Rozstrzyganie sporów
19.1. Strony deklarują, że sprawy sporne będą rozstrzygały w drodze negocjacji.
19.2. Sprawy sporne, które nie zostaną uzgodnione w drodze negocjacji podlegają
rozstrzygnięciu Sądu Gospodarczego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
19.3. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się prawo
polskie, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Pozostałe ustalenia
20.1. Dodatkowe porozumienia, zmiany i uzupełnienia Umowy, łącznie ze zmianami lub
unieważnieniami formy pisemnej tej klauzuli wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
20.2. Jeżeli poszczególne lub większa część postanowień tej Umowy okaże się, bądź też
stanie się nieważna, nieskuteczna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana, pozostałe
postanowienia Umowy pozostają nienaruszone. Postanowienia nieważne, nieskuteczne
lub te, które nie mogą zostać zrealizowane powinny być zastąpione przez
postanowienia, które są postanowieniom nieważnym, nieskutecznym lub tym, które nie
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mogą zostać zrealizowane, najbliższe co do określonego przeznaczenia i sensu. To samo
obowiązuje przy ewentualnych lukach niniejszej Umowy.
20.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Kodeksem etycznym innogy oraz
katalogiem działań niedozwolonych” stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i akceptuje
swoje zobowiązania z niego wynikające.
20.4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji prac będzie przestrzegał „Wymagań w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska" stanowiących Załącznik nr
3 do Umowy.
20.5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
21. Załączniki
Integralną częścią Umowy są załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres Umowy - Zamówienie ........................,
Załączniki do zamówienia:
1. Zakres prac
Załącznik nr 2 – „Kodeks postępowania dostawcy” (dostępny na stronie internetowej
http://www.innogy.pl),
„Załącznik nr 3 - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska" (dostępne na stronie internetowej http://www.innogy.pl),
Załącznik nr 4 - “Warunki techniczne układania kabli” (dostępne na stronie internetowej
http://www.innogy.pl),
Załącznik nr 5 - „Program Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” (dostępny na
stronie internetowej http://www.innogy.pl),
Załącznik nr 6 - „Wytyczne dla cyfrowej formy tworzenia i przekazywania dokumentacji
powykonawczej” (dostępne na stronie internetowej http://www.innogy.pl).
Załącznik nr 7 Obowiązek informacyjny dostępny na https://www.innogy.pl/pl/dladostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny
Załącznik nr 8 Wzór „Umowy powierzenia danych osobowych”

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 8
Umowa przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora nr PZ-…
zawarta w dniu [___________], pomiędzy:
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innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525238-60-94, kapitał zakładowy: 2 628 938 750,00 zł, reprezentowaną przez:
………………………………….
………………………………….

zwaną dalej „Administratorem”
oraz
[Podmiot przetwarzający] z siedzibę w [kraj, miasto,], [adres: ulica, kod pocztowy], wpisaną do
rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego przez [oznaczenie sądu] [oznaczenie
wydziału sądu rejestrowego] pod numerem KRS […], [nr NIP, REGON], kapitał zakładowy [●],
reprezentowaną przez [●]
zwaną dalej „Procesorem”
Administrator i Procesor są zwani dalej „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY
A. Administrator i Procesor zawierają umowę dotyczącą przetwarzania przez Procesora danych
osbowych w imieniu Administratora, zwaną dalej “Umową”, na mocy której następuje
uregulowanie zasad przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora Danych osobowych
(zgodnie z poniższą definicją) na cel i na potrzeby wykonania zleceń/zamówień w ramach umowy
ramowej [ewentualna nazwa tej umowy] z dnia [●] roku, numer [●], z uwzględnieniem jej
ewentualnych zmian dokonanych przez Strony, której przedmiotem jest uregulowanie współpracy
Stron w przedmiocie realizacji przez Procesora na zlecenie/zamówienie Administratora [opisać w
tym miejscu jakiego rodzaju świadczeń drugiej strony dotyczy umowa ramowa] (dalej jako
"Umowa Podstawowa");

B.

Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i
kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w
ramach Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.

C.

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) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”,
Administrator jest zobowiązany do zawarcia Umowy i zapewnienia, że dane osobowe będą
chronione zgodnie z Rozporządzeniem.
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1.

DEFINICJE

Poniższe pojęcia użyte w Umowie powinny być rozumiane zgodnie z ich definicjami wskazanymi poniżej, chyba
że kontekst jasno wskazuje na odmienne ich rozumienie:
"Umowa"

oznacza niniejszą umowę przetwarzania przez Procesora w
imieniu Administratora danych osobowych, zawartą pomiędzy
Administratorem a Procesorem, z uwzględnieniem wszelkich
ewentualnych późniejszych zmian tej Umowy, w tym aneksy do
niej, pod warunkiem, że zostaną one przez Strony podpisane;

"Przepisy prawa"

oznacza przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowyc h,
a w szczególności Rozporządzenie oraz ustawę o ochronie
danych osobowych kraju Administratora;

"Naruszenie ochrony danych"

oznacza wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa
ochrony danych osobowych prowadzące lub mogące
prowadzić
do
przypadkowego
albo
zamierzonego,
bezprawnego zniszczenia, zanieczyszczenia, utraty, zmiany,
narażenia, ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych,
które są przechowywane, przesyłane albo w inny sposób
przetwarzane w ramach lub w związku z Umową;

"Dane osobowe"

oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, uzyskane w
ramach lub w związku z Umową, o których mowa w Załączniku
nr 1 do Umowy;

"Przetwarzanie danych osobowych"

oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie,
utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
dostosowywanie
(adaptowanie)
lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Wykaz operacji
Przetwarzania danych osobowych dopuszczalnych w ramach
Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;

"Dane osobowe wrażliwe"

oznacza dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy
polityczne,
przekonania
religijne
lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;

18

"Dalszy podmiot przetwarzający "

oznacza każdego (innego) procesora, z którego usług korzysta
Procesor do wykonania w imieniu Administratora konkretnych
czynności Przetwarzania danych osobowych w ramach
Umowy;

"Środki techniczne i organizacyjne"

oznacza wszelkie środki techniczne i organizacyjne określone
w Przepisach prawa lub w Umowie;

Na potrzeby Umowy, pod pojęciem pracownika należy rozumieć również osobę, która prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą, w ramach której, w sposób stały, świadczy usługi wyłącznie na rzecz Procesora.
2.
2.1.

Obowiązki Procesora
Procesor jest zobowiązany:
a.

Przetwarzać dane osobowe zgodnie z Przepisami prawa oraz przestrzegać środków technicznych i
organizacyjnych co najmniej w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy;

b.

Przetwarzać Dane osobowe, a w szczególności przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak
to określił Administrator, tylko w takim celu i granicach, jaki wynika wprost z realizacji Umowy
podstawowej, a także poprawiać, anonimizować, blokować lub usunąć wskazane Dane osobowe
wyłącznie na polecenie Administratora i zgodnie z wytycznymi Administratora, w tym w granicach
polecenia i wytycznych;

c.

udzielić dostępu do Danych osobowych wyłącznie pracownikom Procesora lub Dalszego podmiotu
przetwarzającego, którzy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z
Przepisami prawa, posiadają upoważnienie do Przetwarzania danych osobowych, są zobowiązani
do zachowania tajemnicy, a udzielenie dostępu na ich rzecz może nastąpić wyłącznie w celu i
granicach wykonywania obowiązków wynikających z Umowy;

d.

prowadzić wstępne oraz cykliczne (tak częste, aby zapewnić odpowiedni poziom wiedzy) szkolenia
z zakresu ochrony danych osobowych w stosunku do pracowników Procesora, na rzecz których
udzielony jest dostęp do Danych osobowych. W okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca
obowiązywania Umowy podstawowej, przechowywać dokumentację potwierdzającą prowadzenie
szkoleń i udział w szkoleniach poszczególnych pracowników Procesora, na rzecz których udzielony
jest dostęp do Danych osobowych. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor
jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim w
okresie innym niż wskazany w zdaniu poprzednim;

e.

biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania danych osobowych, wspierać Administratora w
zapewnianiu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia Danych
osobowych oraz, o ile to możliwe, w celu spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze,
pomagać Administratorowi w realizacji praw osób, których dotyczą Dane osobowe, w
szczególności w zakresie realizacji praw wynikających z rozdziału III Rozporządzenia.

f.

wspierać Administratora oraz współpracować z Administratorem w wykonywaniu zadań
Administratora lub Procesora, w szczególności na żądanie organu nadzorczego; Zobowiązanie
Procesora do współpracy z Administratorem i udzielenia wsparcia Administratorowi w
szczególności dotyczy sytuacji, w której, w związku z Przetwarzaniem danych osobowych,
Administrator podlega kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy lub wobec Administratora
zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne lub osoba,
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której dane dotyczą lub osoba trzecia dochodzi przeciwko Administratorowi jakiegokolwiek
roszczenia, w tym roszczenia cywilnego.
2.2.

Procesor niniejszym wyznacza osobę właściwą do kontaktów ze strony Procesora w sprawach ochrony
Danych osobowych: [●], służbowy adres e-mail [●], służbowy numer telefonu [●], służbowy adres
korespondencyjny osoby kontaktowej [●]. W sytuacji, w której zgodnie z Przepisami prawa, po stronie
Procesora istnieje zobowiązanie do wyznaczenia inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37
Rozporządzenia, Procesor gwarantuje Administratorowi, że osoba, której dane zawiera zdanie
pierwsze niniejszego paragrafu 2.2. spełnia wymogi i posiada kwalifikacje wymagane Przepisami prawa
dla inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia.

3.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

3.1.

Z chwilą zawarcia Umowy, Procesor:

3.2

a.

wprowadza i stosuje środki techniczne i organizacyjne co najmniej w takim zakresie, w jakim
zostało to określone w Załączniku nr 2 do Umowy.

b.

biorąc pod uwagę naturę Przetwarzania danych osobowych (w tym charakter, zakres, kontekst i
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą), a także
wszelkie dostępne środki, w celu zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z
przepisami wskazanymi w art. 32 do 36 Rozporządzenia, zobowiązany jest pomagać
Administratorowi w wypełnianiu obowiązków Administratora.

Procesor zapewnia, że środki techniczne i organizacyjne wskazane w paragrafie 3.1 powyżej,
stosowane przez Procesora w ramach Umowy, są:
a.

b.

c.

odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, biorąc pod uwagę stan wiedzy
technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
wdrożone i stosowane w sposób wskazany przez Administratora, nie wyłączając przy tym
wdrożenia i stosowania środków, wynikającego z obowiązków Procesora, w celu zapewniania
zgodności z właściwymi przepisami prawa, w tym Przepisami prawa w rozumieniu Umowy;
jeśli ma to zastosowanie, zgodne z art. 4 Dyrektywy 2002/58/EG w połączeniu z Dyrektywą
2009/126/EG.

3.3

Administrator ma prawo wydawać Procesorowi instrukcje dotyczące sposobu lub środków
zabezpieczenia Danych osobowych oraz Przetwarzania danych osobowych. Procesor jest zobowiązany
do wdrożenia środków według instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie
wyznaczonym przez Administratora pod rygorem uprawnienia Administratora do rozwiązania Umowy
ze skutkiem natychmiastowym. Administrator, wyznaczając termin, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, uwzględni stopień skomplikowania wdrożenia środków będących przedmiotem instrukcji.

3.4

Procesor jest zobowiązany do monitorowania aktualności środków techniczno-organizacyjnych
stosowanych w ramach Umowy oraz informowania Administratora o pojawieniu się udoskonalonych
rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia od Administratora dla wprowadzenia aktualizacji, Procesor jest zobowiązany do ich
niezwłocznego wdrożenia i stosowania dla zabezpieczenia Danych osobowych.

3.5

Procesor przyjmuje do wiadomości, że wykazanie przez Procesora stosowania odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych może nastąpić przez: stosowanie zatwierdzonego kodeksu
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postępowania zgodnie z art. 40 Rozporządzenia lub certyfikację zgodnie z zatwierdzonym
mechanizmem certyfikacji na podstawie art. 42 Rozporządzenia.

4.

KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG DALSZEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

4.1.

Przy wykonaniu Umowy, Procesor nie jest uprawniony do korzystania z usług Dalszego podmiotu
przetwarzającego, chyba że:
a.

Procesor otrzymał uprzednią pisemną zgodę od Administratora na korzystanie z usług Dalszego
podmiotu przetwarzającego oraz

b.

do umowy zawartej między Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym wprowadzono
postanowienie, że na Dalszym podmiocie przetwarzającym spoczywają te same obowiązki, które
ciążą na Procesorze w myśl Umowy.

4.2.

Zgoda, o której mowa w paragrafie 4.1. może być wydana przez Administratora także z zastrzeżeniem i
pod warunkiem spełnienia przez Procesora lub Dalszy podmiot przetwarzający dodatkowych
wymogów wskazanych przez Administratora.

4.3.

Uzyskanie przez Procesora zgody Administratora, o której mowa w paragrafie 4.1.a) Umowy nie
zwalnia Procesora w całości ani w części z odpowiedzialności przed Administratorem za Przetwarzanie
danych osobowych przez Procesora lub przez Dalszy podmiot przetwarzający w sposób zgodny z
Umową i Przepisami prawa.

4.4.

Procesor gwarantuje Administratorowi, że w razie korzystania przez Procesora z usług Dalszego
podmiotu przetwarzającego (niezależnie od obowiązku uzyskania zgody Administratora, o której mowa
powyżej), Dalszy podmiot przetwarzający będzie dawał gwarancję Przetwarzania danych osobowych w
sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa, w szczególności stosował będzie środki techniczne i
organizacyjne w zakresie wiążącym Procesora, a Przetwarzanie danych osobowych przez Dalszy
podmiot przetwarzający nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Procesor gwarantuje
Administratorowi zachowanie poufności przez Dalszy podmiot przetwarzający co do Danych
osobowych.

4.5.

Korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności
Przetwarzania danych osobowych, dokonane przez Procesora z naruszeniem Umowy, w tym z
naruszeniem udzielonych gwarancji, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
MIĘDZYNARODOWYCH

5.1.

Procesor gwarantuje Administratorowi, że Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy (zwany dalej EOG) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu
Rozporządzenia. Oznacza to, że Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w
granicach EOG, w tym z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się wyłącznie w granicach EOG.

OSOBOWYCH

DO

PAŃSTW

TRZECICH

LUB

DO

ORGANIZACJI

21

5.2.

Wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 5.1. występuje, jeśli Administrator udzieli Procesorowi
uprzedniej pisemnej zgody zezwalającej na transfer Danych osobowych poza EOG lub do organizacji
międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia, przy czym zgoda odnosić się będzie do konkretnego
podmiotu lub obszaru poza EOG albo jeśli Procesor jest zobligowany do takiego transferu na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy taki transfer odbywa się
na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem transferu,
informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor
podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.

5.3.

Warunkiem ubiegania się przez Procesora o zgodę, o której mowa w paragrafie 5.2. Umowy jest
wykazanie przez Procesora wobec Administratora, w sposób uznany przez Administratora za
wystarczający, faktu spełnienia specjalnych wymogów wynikających z Przepisów prawa w zakresie
przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu
Rozporządzenia. Procesor przyjmuje przy tym do wiadomości, że mimialnym wymogiem dla uzyskania
zgody Administratora, o której mowa w paragrafie 5.2 jest zapewnienie przez Procesora
zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2
pkt c) i pkt d) Rozporządzenia.

5.4.

Niezależnie od wymogów wynikających z Przepisów prawa lub wskazanych w Umowie, udzielenie
zgody na transfer danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu
Przepisów prawa może zostać uzależnione przez Administratora od podpisania przez Procesora, w
terminie wyznaczonym przez Administratora, aneksu do Umowy, obejmującego modyfikacje tej
Umowy wskazane przez Administratora, niezbędne do zapewnienia zgodności Przetwarzania danych
osobowych z Przepisami prawa.

5.5.

W sytuacji, w której dojdzie do Przetwarzania danych osobowych poza obszarem EOG lub w ramach
organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa, Procesor ponosi odpowiedzialność
gwarancyjną wobec Administratora za to, że Przetwarzanie danych osobowych poza EOG lub w
ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa jest zgodne z Przepisami prawa i
nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Udzielenie przez Administratora zgody, o której mowa w
paragrafie 5 nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Procesora.

5.6.

Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 5 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6.

AUDYTY

6.1.

Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności
przetwarzania przez Procesora Danych osobowych na mocy Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem
audytu zgodności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych
osobowych. Procesor zapewnia Administratorowi w każdym czasie możliwość weryfikacji przez
Administratora wykonywania przez Procesora obowiązków wynikających z Przepisów prawa, w tym
art. 28 Rozporządzenia.
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6.2.

Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami
w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności przez zapewnienie dostępu do pomieszczeń w
ramach każdego audytu prowadzonego przez Administratora.

6.3.

Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytu w zakresie prawidłowości Przetwarzania
danych osobowych przez Procesora w granicach wynikających z Umowy i Umowy podstawowej oraz
żądania składania przez Procesora pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. Przeprowadzenie audytu
będzie poprzedzone zawiadomieniem Procesora o zamiarze przeprowadzenia audytu ze wskazaniem
daty i godziny planowanego audytu, skierowanym co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
audytu. W przypadku powzięcia informacji przez Administratora o nieprawidłowościach w zakresie
Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy lub Umowy podstawowej, audyt może zostać
przeprowadzony bez zawiadomienia. Zawiadomienie o audycie przesyłane będzie za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do
informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Wysłanie przez Administratora zawiadomienia o audycie na ostatni adres podany przez Procesora
zgodnie z Umową, Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomienia. Skutek wymieniony w zdaniu
poprzednim następuje nawet, jeśli w odpowiedzi na tak wysłane zawiadomienie o audycie,
Administrator otrzyma automatyczną informację o nieskutecznym doręczeniu wiadomości
zawierającej zawiadomienie o audycie. Audyt będzie prowadzony na koszt Administratora, z
zastrzeżeniem obowiązku Procesora zwrotu kosztów audytu, w przypadku, gdy w wyniku audytu
zostaną wykazane nieprawidłowości.

6.4.

Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 6 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7.

POUFNOŚĆ

7.1.

Procesor jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich Danych osobowych i zapewnienia, że
przed jakimkolwiek ich ujawnieniem pracownikom Procesora, , osoby te zostaną zobowiązane do
zachowania Danych osobowych w poufności i otrzymają upoważnienie do ich przetwarzania.

7.2.

Jako wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 7.1., Procesor jest uprawniony do ujawnienia Danych
osobowych, jeśli zobowiązują go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Administrator
udzielił uprzednio na piśmie upoważnienia na rzecz Procesora do ujawnienia Danych osobowych. W
przypadku, gdy ujawnienie ma miejsce na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
Procesor, przed dokonaniem ujawnienia, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której
mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie
doszło do Naruszenia ochrony danych.

7.3.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu obowiązywania Umowy i ma
charakter bezterminowy.

7.4.

Bez uprzedniej, indywidualnej zgody Administratora, w zakresie wykraczającym poza granice
wyznaczone specyfiką wykonania przedmiotu Umowy podstawowej, zakazane jest przetwarzanie
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Danych osobowych przez Procesora, w tym przez pracowników Procesora poza miejscem stanowiącym
zakład pracy Procesora (wyłącza się mobilny sposób pracy).
7.5.

Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 7 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

8.1.

Procesor jest zobowiązany do wdrożenia, stosowania i utrzymywania aktualności procedur służących
wykrywaniu Naruszeń ochrony danych oraz wdrażania właściwych środków zapobiegawczych i
naprawczych.

8.2.

Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia
ochrony danych, powiadamia Administratora, biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w
paragrafie 8.3 o każdym Naruszeniu danych osobowych.

8.3.

Procesor zgłasza Administratorowi każde Naruszenie ochrony danych, informując Administratora o:
a.

dacie początkowej i końcowej naruszenia oraz jego lokalizacji;

b.

charakterze i skali naruszenia;

c.

systemie, w którym wystąpiło naruszenie;

d.

czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;

e.

charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;

f.

kategoriach osób, których dane dotyczą i przybliżonej liczbie osób, których dotyczy naruszenie;

g.

możliwych konsekwencjach naruszenia, uwzględniając konsekwencje dla osób fizycznych, których
dane dotyczą oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych;

h.

środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia;

i.

danych kontaktowych inspektora ochrony danych lub innej osoby odpowiedzialnej za obszar
ochrony danych osobowych Procesora.

8.4.

Powiadomienie Administratora o stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych uważa się za skutecznie
dokonane, jeżeli w terminie określonym w paragrafie 8.2. Umowy, na adres poczty elektronicznej
Administratora iod_operator@innogy.com, zostanie wysłana wiadomość o treści według paragrafu
8.2. i 8.3. Umowy oraz Administrator zostanie telefonicznie poinformowany przez Procesora (nastąpi
telefoniczne połączenie Administratora z Procesorem) za pośrednictwem numeru telefonu: 606 939
373 o stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych i wysłaniu powiadomienia. O zmianie danych
kontaktowych Administratora, o których mowa w niniejszym paragrafie 8.4. Administrator
poinformuje Procesora na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w paragrafie 2.2.
Umowy. Zmiana przez Administratora danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy.

8.5.

Procesor niezwłocznie podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i
naprawienie negatywnych skutków Naruszenia ochrony danych oraz zapobieżenie podobnym
zdarzeniom w przyszłości.
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8.6.

Procesor niezwłocznie informuje Administratora o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków
zaistniałego Naruszenia ochrony danych i zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

8.7.

Procesor jest zobowiązany do dokumentowania Naruszenia ochrony danych, w tym okoliczności
wystąpienia, skutków, podjętych działań zaradczych i zapobiegawczych. Obowiązek przechowywania
dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim utrzymuje się w okresie nie krótszym niż 10 lat od
chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej. Na podstawie pisemnej informacji od
Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim w okresie innym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

8.8.

Procesor nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiał: (i) osób, których dane dotyczą albo (ii) organu
nadzorczego właściwego do zgłaszania naruszeń, o naruszeniu lub możliwości wystąpienia Naruszenia
danych osobowych.

8.9.

Przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną oraz telefonicznie na podane w paragrafie 8.4. Umowy
odpowiednio adres e-mail oraz numer telefonu Administratora, niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 24 godzin od otrzymania w tym przedmiocie zawiadomienia, Procesor powiadomi
Administratora o działaniach kontrolnych lub wystąpieniach organu nadzorczego wobec Procesora lub
Dalszego podmiotu przetwarzającego, związanych z Przetwarzaniem danych osobowych lub mogących
mieć wpływ lub znaczenie dla Umowy, Administratora lub Przetwarzania danych osobowych.
Zobowiązanie do powiadomienia Administratora przez Procesora w sposób i w terminie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także każdego wniosku o ujawnienie Danych osobowych
pochodzącego od organów ściągania, doręczonego do Procesora lub Dalszego podmiotu
przetwarzającego. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności
sytuacji, w której właściwy organ prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie
karne w związku z Przetwarzaniem danych osobowych.

8.10.

Osobą uprawnioną do przekazywania Procesorowi w imieniu Administratora wytycznych, instrukcji lub
poleceń dotyczących ochrony Danych osobowych lub Przetwarzania danych osobowych w ramach
Umowy jest Edward Lubelski, e-mail: edward.lubelski@innogy.com, tel: 606 939 373.

8.11.

Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 8 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9.

WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

9.1.

Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i pomocy Administratorowi w spełnieniu
obowiązków związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, przyznanych im na mocy
Przepisów prawa.

9.2.

Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od wpływu wniosku,
informuje Administratora o każdym wniosku osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w paragrafie
9.1, przekazując jednocześnie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na rzecz wnioskodawcy.

9.3.

Procesor nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi na wniosek bez uprzedniej zgody
Administratora.
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9.4.

Na polecenie Administratora i w granicach polecenia Administratora, Procesor jest zobowiązany
niezwłocznie wykonywać żądane przez Administratora operacje na Danych osobowych, w tym
uaktualnić, poprawić, zmienić lub usunąć Dane osobowe.

10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1.

Procesor jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Administratora na skutek działań lub
zaniechań Procesora lub w związku z niewykonaniem lub nienależytą realizacją obowiązków Procesora
wynikających z Umowy. Postanowienie to ma zastosowanie w szczególności, gdyby w następstwie
działania lub zaniechania Procesora lub też nienależytego wykonania Umowy, na Administratora
została nałożona kara pieniężna lub w sytuacji, w której Administrator byłby zobowiązany do
jakiegokolwiek rodzaju świadczenia, w tym z tytułu naprawienia szkody.

11.

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

11.1.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony i obowiązuje do momentu jej
rozwiązania. Rozwiązanie Umowy Podstawowej oznacza rozwiązanie Umowy, chyba że na zasadach
określonych w Umowie Podstawowej, mimo jej rozwiązania, zamówienia lub usługi są nadal
realizowane, do czasu ich wykonania lub zakończenia. W takim przypadku, Umowa obowiązuje do
czasu zakończenia lub zrealizowania takich usług lub zamówień i w zakresie niezbędnym do ich
realizacji.

11.2.

Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,
w tym w szczególności w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy. Uprawnienie do
rozwiązania Umowy w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy przysługuje nawet gdy,
takie uprawnienie nie jest wprost wskazane w Umowie jako skutek konkretnego naruszenia.

11.3.

Skorzystanie przez Administratora z prawa do rozwiązania Umowy oznacza uprawnienie
Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa
Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, w sytuacji, w której Umowa
została rozwiązana na skutek naruszenia jej postanowień przez Procesora. Rozwiązanie Umowy w
innym trybie, w tym za porozumieniem Stron, oznacza prawo Administratora do rozwiązania Umowy
Podstawowej ze skutkiem na dzień rozwiązania Umowy i bez prawa Procesora do kierowania
jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, jeżeli wykonanie Umowy Podstawowej nie jest możliwe
w całości lub w jakiejkolwiek części bez przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora w imieniu
Administratora. W tym zakresie niniejsze postanowienie należy rozumieć jako zmianę Umowy
Podstawowej.

11.4.

Z chwilą rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor dokona usunięcia Danych
osobowych z systemów Procesora i dokona zniszczenia wszystkich innych nośników Danych
osobowych (np. w formie papierowej), w obu przypadkach w sposób uniemożliwiający ich
odtworzenie. Protokół usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora i zniszczenia ich innych
nośników Procesor jest zobowiązany przedłożyć Administratorowi na pierwsze żądanie Administratora
i w terminie przez Administratora wyznaczonym. Jeśli Administrator tego zażąda, Procesor dokona
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usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a
inne nośniki Danych osobowych wyda na rzecz Administratora. Protokół usunięcia Danych osobowych
z systemów Procesora wraz z potwierdzeniem przekazania do Administratora wszystkich ich innych
nośników Procesor jest zobowiązany przedłożyć Administratorowi na pierwsze żądanie Administratora
i w terminie przez Administratora wyznaczonym. W okresie obowiązywania Umowy – na żądanie
Administratora, w zakresie i w terminie wyznaczonym przez Administratora w skierowanym do
Procesora piśmie - Procesor dokona usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora i dokona
zniszczenia wszystkich innych nośników Danych osobowych (np. w formie papierowej), w obu
przypadkach w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Postanowienia niniejszego paragrafu 11.4.,
powyżej, dotyczące protokołów usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora i zniszczenia lub
wydania ich innych nośników mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
11.5.

Dokumentacja służąca do wykazania, że Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z
Umową i Przepisami prawa będzie przechowywana przez Procesora zgodnie z odpowiednimi okresami
przechowywania po zakończeniu obowiązywania Umowy. Z chwilą rozwiązania Umowy, Procesor jest
uprawniony do przekazania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim do Administratora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.

Umowa została sporządzona i podlega przepisom prawa obowiązującego w Polsce.

12.2.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

12.3.

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 - Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych
osobowych w ramach Umowy;
Załącznik nr 2 - Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych.

12.4.

Żadne postanowienia Umowy nie mogą być usunięte lub zmienione, chyba że takie usunięcie lub
zmiana zostały uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, odnoszą się do Umowy i zostały
podpisane przez obie Strony.

12.5.

Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność lub
skuteczność pozostałych. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważne
lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy interpretowane będą z uwzględnieniem zamiaru i
woli Stron wyrażonych w takim postanowieniu.

12.6.

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z Umową rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
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12.7.

Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustne lub pisemne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i
umowy w zakresie objętym jej treścią, które tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.

Administrator

Procesor

Data: ……………………………………..

Data: ……………………………………..

Imię i nazwisko: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………

Podpis ………………………………………

Podpis …………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………

Imię i nazwisko: ………………………

Podpis ……………………………………………………….

Podpis …………………………………
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Załącznik nr 1 nr PZ-…
Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie
osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy

Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe
Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe:
- [●].Pracownicy firmy, pracownicy firm zewnętrznych, dostawcy
Rodzaje Danych osobowych
Dane osobowe obejmują poniższe kategorie danych [należy zaznaczyć właściwe kategorie danych]:
Dane osobowe:
☒ imię i nazwisko
☐ nazwa zawodu/ branży
☐ data urodzenia
☒ adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
☒ adres korespondencyjny: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
☒ adres zameldowania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
☒ numer telefonu/ numery telefonów
☒ adresy e-mail
☒ PESEL
☒ NIP
☒ REGON
☒ CEIDG
☒ rodzaj dowodu tożsamości
☒ seria i nr dowodu tożsamości
☐ paszport/ karta pobytu/ dokument tożsamości (w przypadku obcokrajowca)
☐ nr rachunku bankowego / ROR (UWAGA: podajemy tylko gdy jest to rachunek klienta)
☐ imię i nazwisko właściciela rachunku
☐ adres właściciela rachunku: ulica, nr domu, lokal, kod pocztowy, miejscowość
☐ tytuł prawny do miejsca dostarczania energii (umowa najmu, prawo własności, dzierżawa, zarządca, inny)
☐ historia osoby, której dane osobowe dotyczą
☐ inne: _________________________________________________________
Parametry handlowe umowy oraz techniczne instalacji
☐ numer PH Partner Handlowy
☐ KU Konto Umowy
☐ nazwa PPE/ nazwa obiektu
☐ kod PPE/ kod PPG (Numer identyfikujący ID: punkt poboru energii - nr PPE lub punkt poboru gazu – nr PPG)
☐ adres PPE/ PPG miejsca dostarczania energii elektrycznej/ gazu (PPE punkt poboru energii / PPG punkt
poboru gazu): miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania
☐ okres rozliczeniowy
☐ dane dot. płatności i rozliczeń
☐ saldo konta
☐ grupa taryfowa
☐ moc umowna
☐ moc przyłączeniowa
☐ grupa przyłączeniowa
☐ standardowy profil zużycia
☐ data odczytu układu pomiarowego
☐ energia czynna (kWh)
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☐ planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej (szacowany wolumen roczny) lub gazu
☐ pobór mocy (kW)
☐ poziom napięcia (niskie, średnie, wysokie) - napięcie zasilania
☐ wartość zabezpieczenia przedlicznikowego
☐ granica własności
☐ adres dostawy (np. przedmiotu najmu)
☐ nr licznika (fabryczny) / nr urządzenia pomiarowego (energia elektryczna lub gaz)
☐ wskazania licznika: układu pomiarowo-rozliczeniowego (energia elektryczna lub gaz)
☐ historia zużycia (zużycie energii elektrycznej lub gazu)
☐ miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego urządzeń
☐ typ układu pomiarowego (fazowość układu pomiarowego)
☐ Sprzedawca podstawowy
☐ Sprzedawca rezerwowy
☐ Operator Systemu Dystrybucyjnego
☐ rodzaj instalacji: energia promieniowania słonecznego
☐ parametry techniczne mikroinstalacji: tj. moc zainstalowana, moc zainstalowana docelowo, przewidywana
ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, napięcie przyłączenia
☐ dane wykorzystanych jednostek wytwórczych: typ falownika, producent falownika, moc znamionowa, układ
przyłaczenia jednostki wytwórczej (1 lub 3 fazowo)
☒ inne: Uprawnienia elektroenergetyczne pracowników pracujących w obiektach innogy Stoen Operator wraz
z możliwością ich weryfikacji za pomocą dowodu tożsamości.

Procesy przetwarzania
Dane osobowe podlegają następującym procesom przetwarzania:

[●]Projektowanie i wykonawstwo
Wykaz operacji przetwarzania Danych osobowych w ramach Umowy:
☒ zbieranie
☒ utrwalanie
☒ organizowanie
☒ porządkowanie
☒ przechowywanie
☒ adaptowanie
☐ modyfikowanie
☐ pobieranie
☒ przeglądanie
☒ wykorzystywanie
☐ dopasowywanie
☐ łączenie
☐ ograniczanie
☒ usuwanie
☒ niszczenie
☐ inne: _________________________________________________________
Czas trwania przetwarzania
Dane osobowe mogą być przetwarzanie przez czas obowiązywania Umowy i Umowy Podstawowej.

Administrator

Procesor

Data: ……………………………………..

Data: ……………………………………..
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Imię i nazwisko: ………………………………
Podpis ………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………
Podpis …………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………
Podpis ……………………………………………………….

Imię i nazwisko: ………………………
Podpis …………………………………

Umowa standardowa na wykonanie prac – wersja 2020

32/35

Umowa nr PZ-8094

Załącznik nr 2: Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych
do Umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora („Umowa”)

Opisane w tym dokumencie środki techniczne i organizacyjne ustala się jako obowiązujące pomiędzy
_________________________ (Administrator) a _________________________ (Procesor).
We wszystkich przypadkach, które poniżej odnoszą się do ochrony danych Administratora, należy w szczególności rozumieć
ochronę danych osobowych, których administratorem (w rozumieniu Rozporządzenia) jest Administrator.
Pojęcia nie zdefiniowane inaczej w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Umowie.
1.

Poufność
1.1. Kontrola dostępu fizycznego
1.1.1. Budynki należące lub wykorzystywane jako składnik przedsiębiorstwa Procesora są zabezpieczone
urządzeniami alarmowymi.
1.1.2. Drzwi wejściowe do któregokolwiek z w/w budynków są wyposażone w następujące systemy zamykania:
system zamków zamykanych manualnie lub system dostępu z wykorzystaniem kart chipowych.
1.1.3. Uprawnienia dostępu w ramach ww. systemu zamykania są dokumentowane z podaniem nazwisk osób
uprawnionych.
1.1.4. Wejścia osób spoza przedsiębiorstwa Procesora, w tym gości, do któregokolwiek z w/w budynków
są dokumentowane z podaniem nazwisk tych osób lub dostęp i przebywanie tych osób odbywają się
wyłącznie w towarzystwie pracowników Procesora.
1.1.5. Wejścia osób sprzątających i konserwatorów do któregokolwiek z w/w budynków są dokumentowane
z podaniem nazwisk tych osób lub ich dostęp i przebywanie odbywają się wyłącznie w towarzystwie
pracowników Procesora.
1.1.6. Istnieją uregulowania w zakresie cofnięcia uprawnień do dostępu do któregokolwiek z w/w budynków
i systemów komputerowych pracownikom po zakończeniu stosunku pracy, obejmujące dokumentowanie
tego faktu.
1.1.7. Istnieje odrębna koncepcja dostępu do serwerowni, obejmująca dokumentowanie nazwisk osób
uprawnionych (obejmująca osoby sprzątające, pracowników ochrony etc.).
1.2. Kontrola dostępu do zasobów IT
1.2.1. Sieć korporacyjna jest chroniona od strony sieci publicznej przez wdrożone zabezpieczenia sieci IP (np.
firewall, IPS).
1.2.2. Regularnie wykonuje się testy penetracyjne wszystkich adresów IP dostępnych z sieci publicznej.
1.2.3. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania następujących zaleceń w odniesieniu do haseł:
•
Każdy pracownik ma indywidualne hasło do komputera i ma obowiązek utrzymywania go w
tajemnicy;
•
Nie używa się haseł zbiorowych;
•
Wymuszana jest cykliczna zmiana hasła;
•
Wymuszone jest automatyczne blokowanie ekranu.
1.2.4. W interfejsach sieci tj. konta email, FTP są używane skanery antywirusowe.
1.2.5. Na serwerach używany jest skaner antywirusowy.
1.2.6. Na wszystkich stacjach roboczych używany jest skaner antywirusowy.
1.2.7. Aktualizacje oprogramowania związane z bezpieczeństwem są regularnie i automatycznie wgrywane
do istniejącego oprogramowania.
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1.2.8. Poza wyznaczonymi osobami użytkownicy (pracownicy lub współpracownicy Procesora) nie posiadają praw
lokalnych administratorów. Uprawnienia te są nadawane zgodnie z wewnętrznymi procedurami i
udokumentowane.

1.3. Kontrola dostępu użytkowników do danych
1.3.1. Istnieje udokumentowana koncepcja ról i uprawnień.
1.3.2. Proces przyznawania uprawnień jest dokumentowany z podaniem nazwisk osób uprawnionych
(w szczególności kto może nadawać jakie uprawnienia).
1.3.3. Uprawnienia są przyznawane zgodnie z zasadą need-to-know oraz są aktualizowane i dokumentowane
z wykorzystaniem nazwisk.
1.3.4. Jeśli istnieje możliwość zdalnej konserwacji/ zdalnego dostępu, to jest on realizowany w sposób
bezpieczny.
1.4. Kontrola oddzielenia danych
1.4.1. Istnieje koncepcja uprawnień dla wyżej wymienionych klientów/segmentów sieci, co wyklucza możliwość
odczytywania danych przez pracowników Procesora, którzy nie są upoważnieni do przetwarzania danych
Administratora.
1.4.2. Pracownicy są zobowiązani na piśmie do niewykorzystywania informacji pochodzących z baz danych
Administratora w innych projektach/do innych celów.
1.4.3. W ramach sieci korporacyjnej dane Administratora są rozdzielane od pozostałych:
Jeśli nie – należy podać uzasadnienie dlaczego nie:_________________________
2.

Integralność
2.1. Kontrola przekazywania danych
2.1.1. Wymiana danych pomiędzy Administratorem a Procesorem realizowana jest przy użyciu metod
kryptograficznych (np. SFTP, S/MIME, szyfrowany nośnik danych).
2.1.2. Wykonywane jest szyfrowanie dysków lokalnych na przenośnych stacjach roboczych w celu ochrony
danych Administratora.
2.1.3. Nośniki kopii zapasowych są bezpiecznie przechowywane.
2.1.4. Na urządzeniach przenośnych stosowane są zabezpieczenia (takie jak filtry prywatyzujące na ekranach,
szyfrowanie, Mobile Device Management).
2.2. Kontrola wprowadzania danych
2.2.1. W celu rejestracji usuwania lub modyfikacji danych Administratora dla każdego pracownika Procesora
tworzone są pliki dziennika z wykorzystaniem nazwiska lub loginu.

3.

Dostępność
3.1. Kontrola dostępności
3.1.1. Kopie bezpieczeństwa danych Administratora są wykonywane regularnie – interwał oparty na analizie
ryzyka.

4.

Kontrola przetwarzania danych osobowych
4.1. Kontrola zadań
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4.1.1. Pracownicy Procesora, którzy przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Administrator,
w tym mają do nich dostęp, zobowiązali się na piśmie do zachowania poufności w zakresie obsługi danych
osobowych.
4.1.2. Odbywają się szkolenia pracowników Procesora w zakresie ochrony danych, przy czym nazwiska
uczestników szkoleń, ich przedmiotu i daty przeprowadzenia są dokumentowane.
4.1.3. Z podmiotami przetwarzającymi dane Administratora, w tym dane osobowe, których administratorem jest
Administrator podpisane są umowy dotyczące przetwarzania danych w imieniu administratora w
rozumieniu Artykułu 4 ust. 8 i Artykułu 28 Rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, dotyczące
bezpieczeństwa operacyjnego w rozumieniu Artykułu 4 Dyrektywy 2002/58/WE w związku z Dyrektywą
2009/136/WE.
4.1.4. Jeżeli usługa jest świadczona z wykorzystaniem usług cloudowych, przedkłada się również zarys
architektury pokazujący wykorzystane komponenty IT, miejsca przechowywania i stosowane protokoły
(proszę podać tytuł i datę): _________________________.

☐ Nie korzystam z usług cloudowych w celu realizacji umowy.
4.2. Sprawy różne
4.2.1. Procesor stosuje procedury regularnej weryfikacji, oceny i ewaluacji skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania w rozumieniu Artykułu 32 ust. 1
Rozporządzenia.
4.2.2. W przedsiębiorstwie Procesora istnieją uregulowania w sprawie postępowania w przypadku incydentów
naruszających bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo danych osobowych.
4.2.3. Opis dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych wprowadzonych przez Procesora, jeśli
występują
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.

Podpis
Potwierdzamy, że dostarczone informacje odzwierciedlają bieżące techniczne i organizacyjne środki, które
stosujemy w celu zapewnienia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych. O wszelkich odstępstwach
od podanych tu informacji należy bezzwłocznie powiadomić Administratora.
_________________________________________
Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, która dokonała
merytorycznej weryfikacji załącznika i jego uzupełnień
(wypełnić czytelnie)
_________________________
miejscowość, data

________________________________________
podpis tej osoby

_________________________________________
Podpis Procesora (zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa
_________________________________________
Podpis Administratora (zgodnie z zasadami
reprezentacji Administratora) i pieczęć firmowa

_________________________
miejscowość, data
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