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Załącznik nr 5 
 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

zawarta w Krakowie ……………...2020 roku przez i pomiędzy: 

(I) Neo Hospital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością One sp. k. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000748980, NIP: 7010859986, REGON: 
381308576, zwaną dalej „Administratorem", 

w imieniu której działa komplementariusz spółka Neo Hospital spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745284, NIP: 7010842951, REGON: 
381031034, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00  PLN, reprezentowana 
przez: 

Józefę Job  - Wiceprezesa Zarządu 
Anetę Sowińską – Członka Zarządu 

 
a 

(II) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Przetwarzającym”, działającym osobiście. 

Przetwarzający oraz Administrator zwani są w dalszej części niniejszej umowy jako 
„Strony”, a każda z nich indywidualnie jako „Strona”. 
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ZWAŻYWSZY, ŻE: 
 

(A) W wyniku postępowania nr 1/2020 przeprowadzonego przez Administratora w celu 
realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-
rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z 
wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej 
PMMR w leczeniu raka trzonu macicy” jest dofinansowywany w ramach Działania. 
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie. Projekty badawczo – 
rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”), wybrana 
została oferta Przetwarzającego (dalej: „Oferta”), 

(B) Na mocy odrębnej umowy z dnia …………………………………. r. Przetwarzający 
będzie świadczył na zlecenie Administratora usługi określone w Ofercie (dalej: 
„Umowa o Współpracy”), 

(C) Niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w 
art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w związku z zawarciem oraz wykonaniem 
Umowy o Współpracy.  

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

 

1. Definicje 

1.1. Przez wymienione niżej i użyte w niniejszej umowie wyrazy lub zwroty (pisane 
z wielkich liter) Strony rozumieją: 

1.1.1. „Dane Osobowe” – oznaczają wszelkie informacje o 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
(dalej: „Osobie, której Dane Dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden 
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

1.1.2. „Przetwarzanie” –  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, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie; 

1.1.3. „Umowa” – oznacza niniejszą umowę powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

1.2. Wprowadzone nagłówki służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie będą 
miały wpływu na interpretację Umowy, chyba że nagłówek jest terminem 
zdefiniowanym. 
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1.3. Wszelkie odniesienia do dat lub czasu będą interpretowane jako odwołujące 
się do czasu obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. W przypadku wątpliwości, Umowę należy interpretować w ten sposób, iż 
odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego obejmują odniesienia do 
wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby pojedynczej 
obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie. 

1.5. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część, chyba że co 
innego wynika wprost z treści Umowy. 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez 
Administratora Przetwarzania, w związku z realizacją Umowy o Współpracy. 

2.2. Administrator oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
RODO Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu do 
Przetwarzania na mocy Umowy o Współpracy. Administrator oświadcza i 
zapewnia Przetwarzającego, że jest uprawniony do przetwarzania 
Powierzonych Danych w celu i w zakresie w jakim powierza je 
Przetwarzającemu do Przetwarzania na podstawie Umowy. 

2.3. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu 
art. 4 pkt 8 RODO w ramach niniejszej Umowy, co oznacza że będzie 
Przetwarzał powierzone Dane Osobowe w imieniu Administratora. Ponadto 
Przetwarzający oświadcza, że spełnia wymogi oraz posiada odpowiednie 
środki i parametry, które są niezbędne do zgodnego z prawem Przetwarzania 
Danych Osobowych w charakterze Przetwarzającego. 

3. Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych 

3.1. Administrator powierza Przetwarzającemu Przetwarzanie w następującym 
zakresie: (dalej „Powierzone Dane”): 

kategoria Osób, których Dane 
Dotyczą 

rodzaj Danych Osobowych 

[Pacjenci Przetwarzającego] 

zwykłe dane 
osobowe 

[imię i nazwisko, 
adres, data 

urodzenia, PESEL, 
oznaczenie 
dokumentu 
tożsamości, 
opcjonalnie] 

dane szczególnych 
kategorii 

[jednostka 
chorobowa, grupa 

krwi] 

3.2. Administrator oświadcza, że charakter danych osobowych powierzanych 
Umową obejmuje szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 
9 ust. 1 RODO. 

3.3. Przetwarzający jest uprawniony do Przetwarzania Powierzonych Danych 
wyłącznie w celu realizacji Umowy o Współpracy. 

3.4. Przetwarzający w zakresie realizacji celu Umowy, jest uprawniony do 
wykonywania następujących operacji na Powierzonych Danych: zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, przekazywanie 
Administratorowi, usuwanie, niszczenie. 
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3.5. Charakter przetwarzanych danych będzie obejmował przetwarzanie danych 
osobowych w formie elektronicznej i/lub papierowej. 

4. Obowiązki Stron  

4.1. Każda ze Stron zobowiązuje się Przetwarzać Powierzone Dane 
na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa. W szczególności Przetwarzanie Powierzonych Danych odbywało się 
będzie w zgodne z przepisami RODO oraz wydanych w związku z wejściem 
w życie RODO krajowych przepisów z zakresu ochrony Danych Osobowych. 

4.2. W związku z powierzeniem Przetwarzania Powierzonych Danych 
Przetwarzający zobowiązuje się do: 

4.2.1. Przetwarzania Powierzonych Danych wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też 
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakładają 
na Przetwarzającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
W takim przypadku przed rozpoczęciem Przetwarzania 
Przetwarzający poinformuje Administratora o takim obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 
uwagi na ważny interes publiczny;  

4.2.2. zapewnienia, że dostęp do Powierzonych Danych będą miały 
wyłącznie osoby, które będą posiadały odpowiednie upoważnienia 
w celu i zakresie wykonania obowiązków wynikających z Umowy 
oraz Umowy o współpracy, ze względu na pełnione stanowisko lub 
zakres obowiązków oraz że wszystkie osoby upoważnione do 
Przetwarzania Powierzonych Danych zostaną przeszkolone w 
zakresie ochrony danych osobowych oraz zostaną uprzednio 
zobowiązane do zachowania Powierzonych Danych w tajemnicy lub 
będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy, przez cały okres obowiązywania Umowy, jak 
również po jej wygaśnięciu, niezależnie od przyczyny; 
Przetwarzający zapewnia, że prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do Przetwarzania Powierzonych Danych; 

4.2.3. wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, wymaganych na mocy art. 32 RODO i według 
zasad i wytycznych zawartych w art. 32 RODO lub innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; biorąc pod uwagę 
stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele Przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób, których Powierzone Dane dotyczą w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Powierzonych 
Danych; 

4.2.4. przestrzegania określonych w punkcie 5 Umowy zasad 
podpowierzenia Przetwarzania innemu podmiotowi; 

4.2.5. aktywnej współpracy z Administratorem przy wykonywaniu 
obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa 
w art. 32-36 RODO, przez cały okres trwania powierzenia 
Przetwarzania, w szczególności Przetwarzający biorąc pod uwagę 
charakter Przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał 
Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem Osób, 
których Dane Dotyczą oraz, uwzględniając charakter Przetwarzania 
oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Administratorowi 
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wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania 
bezpieczeństwa Danych Osobowych; 

4.2.6. udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO 
oraz umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu 
przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i 
przyczyniania się do nich; 

4.2.7. niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli zdaniem 
Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie 
przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub 
przepisów krajowych o ochronie danych osobowych, 

4.3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o: 

4.3.1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 
Powierzonych Danych właściwemu organowi państwa, chyba że 
zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w 
szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na 
celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia; 

4.3.2. każdym nieupoważnionym dostępie do Powierzonych Danych; 

4.3.3. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od Osoby, której Dane 
Przetwarza, w zakresie Przetwarzania dotyczącej jej Powierzonych 
Danych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, 
chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora. 

4.4. Przetwarzający, w miarę istniejących możliwości, jest zobowiązany do 
pomocy Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania Osoby, 
której Dane Dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
rozdziale III RODO, w tym między innymi prawa dostępu do Danych 
Osobowych, otrzymania kopii Danych Osobowych oraz sprostowania, 
uzupełnienia lub usunięcia Danych Osobowych.  

4.5. Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie 
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Osób, których Dane Dotyczą. 

4.6. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zgodnie z 
RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym rejestru 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, 
dokonywanych w imieniu Administratora. 

4.7. Przetwarzający jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji 
związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją Umowy. 
Przetwarzający jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta. 

5. Podpowierzenie 

5.1. Przetwarzający jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu 
przetwarzającego w zakresie jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia celu 
Przetwarzania określonego powyżej. W szczególności Przetwarzający jest 
uprawniony do dalszego powierzenia do Przetwarzania Powierzonych 
Danych innym podmiotom, po uprzednim poinformowaniu Administratora o 
wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia 
innych podmiotów przetwarzających, i o ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu 
wobec takich zmian. Aktualny wykaz innych podmiotów przetwarzających 
zaakceptowanych przez Administratora na dzień zawarcia Umowy zawiera 
Załącznik nr 1. 
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5.2. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności 
Przetwarzania Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu 
przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze zawartej 
pomiędzy tym podmiotem a Przetwarzającym umowy, nałożone zostaną te 
same obowiązki ochrony danych jak w punkcie 4 Umowy, w szczególności 
obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych, tak by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO. 

5.3. Jeżeli podmiot, z którego usług Przetwarzający korzysta w celu wykonania w 
imieniu administratora konkretnych czynności Przetwarzania, w 
szczególności podmiot któremu Przetwarzający dalej powierzył Przetwarzanie 
Powierzonych Danych, nie wywiąże się ze spoczywających na nim 
obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora 
za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego 
spoczywa na Przetwarzającym. W szczególności Przetwarzający odpowiada 
względem Administratora za działania i zaniechania dalszego podmiotu 
przetwarzającego jak za własne działania i zaniechania. Dalsze powierzenie 
Przetwarzania Powierzonych Danych nie zwalnia Przetwarzającego z jego 
zobowiązań względem Administratora wynikających z Umowy. 

6. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich 

6.1. Przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Powierzonych Danych 
do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, chyba że Strony uzgodnią 
inaczej oraz pod warunkiem, że zostaną  spełnione w tym zakresie 
wymagania wynikające z rozdziału IV RODO, co wymaga, pod rygorem 
nieważności, zawarcia między stronami odrębnej pisemnej umowy lub 
pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 

7. Prawo kontroli 

7.1. W zakresie i terminie ustalonym każdorazowo przez Strony, Administratorowi 
przysługuje prawo przeprowadzania kontroli zgodności Przetwarzania 
Powierzonych Danych przez Przetwarzającego z Umową oraz pozostałymi 
wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności RODO, w tym w zakresie prawidłowości obowiązków 
dotyczących wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa 
Powierzonych Danych. 

7.2. Informacja o terminie i zakresie kontroli, o której mowa w punkcie 7.1 Umowy, 
będzie przekazana Przetwarzającemu z co najmniej 24-godzinnym 
wyprzedzeniem, a w uzasadnionych lub nagłych przypadkach również bez 
uprzedzenia o terminie i zakresie kontroli. 

7.3. W wykonaniu powyższego, Przetwarzający umożliwi przeprowadzenie 
kontroli i zobowiązuje się współdziałać z Administratorem lub audytorem 
upoważnionemu przez Administratora, w celu przeprowadzenia kontroli. 
W szczególności, Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić wgląd do 
wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest 
Przetwarzanie Powierzonych Danych oraz umożliwić dostęp do osób 
zaangażowanych w ich Przetwarzanie. 

7.4. Kontrola będzie prowadzona w sposób powodujący jak najmniej utrudnień w 
normalnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Przetwarzającego, z 
poszanowaniem dla informacji poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa) 
Przetwarzającego. 
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7.5. Efektem kontroli przeprowadzonej przez Administratora lub upoważnionego 
przez Administratora audytora będzie protokół kontroli podpisany przez 
Strony. 

7.6. Administratorowi przysługuje prawo przeprowadzania kontroli nie częściej niż 
raz na 6 (sześć) miesięcy. 

7.7. Wszelkie koszty związane z przeprowadzoną kontrolą ponosi Administrator. 

7.8. Niezależnie od prawa do przeprowadzenia kontroli, na pisemne żądanie 
Administratora, Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania 
wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy oraz informacji 
niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków związanych z 
Przetwarzaniem Powierzonych Danych. 

8. Zgłaszanie naruszeń 

8.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Powierzonych Danych, 
Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki – jednakże nie później niż w ciągu 24 
(dwudziestu czterech) godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je 
Administratorowi drogą elektroniczną. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej 
informacje określone w art. 33 ust. 3 RODO. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – 
określonych informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, 
Przetwarzający będzie ich udzielać Administratorowi sukcesywnie, bez 
zbędnej zwłoki – jednakże nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) 
godzin od ich uzyskania. 

8.2. Przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony Powierzonych 
Danych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Powierzonych Danych, jego 
skutki oraz podjęte działania zaradcze. 

8.3. Bez uprzedniego, pisemnego (pod rygorem nieważności) polecenia 
Administratora, Przetwarzający nie zawiadomi organu nadzorczego lub 
Osoby, której Dane Dotyczą o naruszeniu ochrony Powierzonych Danych. 

9. Odpowiedzialność 

9.1. Przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność oraz 
zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez 
Administratora lub osoby trzecie wynikających z naruszenia przez 
Przetwarzającego lub dalszy podmiot przetwarzający postanowień Umowy 
lub pozostałych wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym RODO. 

9.2. Szkody, o których mowa w pkt. 9.1 Umowy obejmują w szczególności 
administracyjne kary pieniężne nałożone na Administratora przez organ 
nadzoru, odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzone od Administratora 
wynikające z orzeczeń sądowych oraz związane z nimi koszty sądowe i 
opłaty.  

10. Okres obowiązywania Umowy 

10.1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o współpracy i 
wygasa automatycznie z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania, niezależnie od 
przyczyny, Umowy o Współpracy. 

10.2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez 
Przetwarzającego, Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. W szczególności Administratorowi przysługuje prawo 
wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia 
przez Przetwarzającego lub dalszy podmiot przetwarzający zasad 
Przetwarzania Powierzonych Danych określonych w Umowie lub pozostałych 
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wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności RODO.  

10.3. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyny, o ile z 
instrukcji Administratora nie będzie wynikało inaczej, Przetwarzający 
zobowiązuje się niezwłocznie do: (i) zwrotu Powierzonych Danych oraz 
usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, lub (ii) na wyraźne żądanie 
Administratora usunięcia wszystkich Powierzonych Danych i kopii 
Powierzonych Danych pozostających w posiadaniu lub pod kontrolą 
Przetwarzającego oraz (iii) zapewnienia usunięcia przez dalszy podmiot 
przetwarzający Powierzonych Danych i wszystkich kopii Powierzonych 
Danych pozostających w posiadaniu lub pod kontrolą takiego podmiotu. 
Zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy kopii 
Powierzonych Danych, które Przetwarzający ma obowiązek przechowywania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres określony takimi 
przepisami oraz z zastrzeżeniem zachowania ich w poufności. 

10.4. Na żądanie Administratora Przetwarzający ma obowiązek przedstawić w 
terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt usunięcia Powierzonych 
Danych. 

11. Postanowienia końcowe 

11.1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową 
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz RODO. 

11.2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

11.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

11.4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o 
każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego pod rygorem uznania 
pisma skierowanego pod dotychczasowy adres korespondencyjny za 
prawidłowo doręczone. 

11.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie 
wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień. W 
przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy zostało uznane lub 
okazało się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub w inny sposób 
wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są w pełni skuteczne. 
W takim wypadku Strony, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym dane 
postanowienie zostało uznane za lub okazało się nieważne, nieskuteczne, 
niewykonalne lub w inny sposób wadliwe, uzgodnią brzmienie nowych 
postanowień zastępujących nieważne, niewykonalne, nieskuteczne lub w inny 
sposób wadliwe postanowienia z zachowaniem, w najszerszym możliwym i 
dopuszczalnym przez prawo zakresie, kontekstu oraz funkcji ekonomicznej 
postanowień nieważnych, nieskutecznych, niewykonalnych lub w inny sposób 
wadliwych. 

11.6. Przeniesienie przez Stronę praw i obowiązków wynikających z Umowy 
wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

11.7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 
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W imieniu Przetwarzającego:  

Podpis:  

Imię i nazwisko:  

 

 

W imieniu Administratora:  

Podpis:  

Imię i nazwisko:  

 

 


