
Zważywszy, że:
1) Eurobyt prowadzi działalność polegającą na sprzedaży profesjonalnej chemii myjącej, czyściw 
oraz dodatków;
2) Kontrahent i Eurobyt są lub będą stronami umów wzajemnych związanych z działalnością 
Eurobyt, na podstawie, których Strony zobowiązane są do wzajemnych świadczeń (dalej: 
„Umowy”);
3) Strony w ramach wykonywania Umów wzajemnie mogą lub przetwarzają dane osobowe swoje,
swoich pracowników, współpracowników, klientów itp.;
4) Strony pragną usystematyzować zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych;
5) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych i udostępnianych wzajemnie przez Strony.
2. Podstawę zawarcia  Umowy stanowią dotychczasowe porozumienia pomiędzy Stronami, a
także zobowiązania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)(dalej: „RODO”), które wchodzi w życie dnia
25 maja 2018 roku, do których wykonania zobowiązane są Strony.
3. Strony wskazują, iż mają pełną świadomość, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
wynika z samej natury stosunku prawnego między Stronami, a bez niej niemożliwym byłoby 
wykonywanie Umów.
4. Strony oświadczają, iż są świadome znaczenia przetwarzania danych osobowych oraz dają
gwarancje ich bezpiecznego przetwarzania.
5. Strony w zakresie niezbędnym będą przetwarzały wzajemnie swoje dane, dane swoich
pracowników, współpracowników oraz innych niezbędnych podmiotów.
6. W zakres przetwarzanych danych wchodzą między innymi:
(i) dla Stron: imię, nazwisko, NIP, adres prowadzonej działalności, ewentualnie adres do
korespondencji, numery telefonów, adresy email oraz inne dane kontaktowe;
(ii) dla pracowników i współpracowników Stron: imię, nazwisko, dane kontaktowe takie jak numer 
telefonu, adres email, numery ewidencyjne oraz dane dokumentów tożsamości itp.;
1. Oprócz danych określonych w ust. 5 powyżej, Strony mogą przetwarzać inne dane jeżeli okaże 
się to niezbędne dla wykonania Umowy lub będzie to wynikało z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych obowiązków tj. np. dane i numery ewidencyjne, dane
dokumentów tożsamości, dane dotyczące posiadania niezbędnych uprawnień i pozwoleń itp.
2. Celem przetwarzania danych przez Strony jest wywiązanie się z obowiązków wynikających z
prowadzonej działalności oraz zawartych Umów, a w tym ciążących na nich obowiązków
księgowych, podatkowych, sprawozdawczych oraz innych nałożonych powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Jednocześnie Strony wyrażają wzajemnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz
danych powierzonych do przetwarzania przez drugą Stronę po przez ich umieszczenie w bazach
danych spraw, klientów, współpracowników itp., w szczególności w ramach wyspecjalizowanego
oprogramowania.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony współpracy pomiędzy Stronami w zakresie 
wykonywania Umów.

§ 2
Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych

1. Strony oświadczają, iż posiadają zgody wszystkich osób, których dane przekazują lub będą
przekazywać w przyszłości drugiej Stronie do przetwarzania na przetwarzanie tych danych
osobowych, w sposób i na zasadach określonych niniejszą Umową oraz są uprawnione do ich



powierzenia drugiej Stronie, w zakresie niezbędnym do wykonania Umów.
2. W związku z wykonywaniem Umów przez Eurobyt, Kontrahent powierza Eurobyt przetwarzanie
danych osobowych wszystkich osób, które są niezbędne do wykonania Umów lub przetwarzanie
takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub prawnie uzasadnionych interesów, w
szczególności danych swoich, a także swoich pracowników, współpracowników itp. oraz danych
osób przekazanych przez w/w osoby, w tym także na cele związane z prowadzoną działalnością
takie jak cele księgowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych spraw, klientów i dokumentacji w
ramach wyspecjalizowanego oprogramowania itp.
3. Jednocześnie Eurobyt, o ile będzie to niezbędne do wykonania Umów i w zakresie jakim będzie 
to niezbędne do wykonania Umów, niniejszym powierza Kontrahentowi do przetwarzania dane
osobowe swoje, swoich pracowników i współpracowników, klientów, w szczególności na cele
księgowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych spraw, dokumentów i klientów.
4. Każda ze Strony jednocześnie wyraża zgodę drugiej Stronie na dalsze powierzenie danych
osobowych do przetwarzania przez podmioty współpracujące z daną Stroną, takie jak, audytorzy,
rewidenci, księgowi, obsługa IT, kancelarie prawne itp., którzy zostaną zobowiązani do ich
przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a także wszelkim właściwym organom władzy
publicznej, sądom itp. zgodnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na co 
jednocześnie każda ze Stron wyraża zgodę.
5. Jeżeli jedna ze Stron powierzy dane osobowe do dalszego przetwarzania podmiotom trzecim
zobowiązana jest do zawarcia z tym podmiotem umowy o przetwarzanie danych osobowych, na
warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową,
zobowiązując ten podmiot do spełnienia obowiązków jak w niniejszej Umowie. W takim wypadku
Strona powierzająca będzie odpowiedzialna za skutki działań i zaniechań podmiotu, któremu
powierzyła dane osobowe do dalszego przetwarzania.
6. Powierzenia, o których mowa powyżej upoważniają Strony do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w ramach wypełniania obowiązków wynikających z Umów oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i nie mogą stanowić podstawy przetwarzania tych danych na
jakikolwiek inny cel.
7. Powierzenia zostają zawarte na okres współpracy Stron i wykonywania Umów, co nie wyłącza
prawa Stron do czasowego wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczególności w przypadku
zaistnienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenia
powierzenia do przetwarzania danych osobowych udzielonego drugiej Stronie, może czasowo lub
trwale uniemożliwić wykonywanie Umów, za co Strona której wstrzymano prawo do przetwarzania
danych osobowych nie będzie ponosiła odpowiedzialności, a co druga Strona w pełni akceptuje i
zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.

§ 3
Informacje i Pouczenie dla Kontrahenta

1. Eurobyt informuje Kontrahenta, iż w zakresie udostępnionych danych osobowych (za wyjątkiem
danych powierzonych przez Kontrahenta Eurobyt do dalszego przetwarzania):
- Eurobyt jest administratorem danych osobowych pod adresem Książnice 19, 32-420 Gdów, NIP:
683-131-55-02, email: ksiaznice@eurobyt.pl tel. +48 886 771 660;
- Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umów, w tym potrzeby
finansowo-księgowe, rozliczeniowe, sprawozdawcze, transportowe, tworzenia bazy danych
klientów, kontrahentów, dokumentów oraz wszelkie inne wymagana powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa;
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz o ile okaże
się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt a lub pkt b lub pkt c lub pkt d RODO;
- Dane osobowe przekazane przez Kontrahenta mogą zostać powierzone do przetwarzania przez
podmioty współpracujące ze Eurobyt, takie jak, audytorzy, rewidenci, księgowi, obsługa IT,
kancelarie prawne itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami



RODO, a także wszelkim właściwym organom władzy publicznej, sądom itp. zgodnie z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na co jednocześnie Kontrahent wyraża zgodę;
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy Stron, a także w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz trwania praw i roszczeń wynikających z
Umów;
- Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby,
której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego
zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
- Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań wynikających z
Umów, a ich brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umów.
Niniejszym Kontrahent potwierdza, iż zapoznał się z informacjami zawartymi w ust. 1 powyżej.

§ 4
Informacje i Pouczenia dla Eurobyt

1.Kontrahent informuję Eurobyt, iż w zakresie udostępnionych danych osobowych (za wyjątkiem
danych powierzonych przez Kontrahenta Eurobyt do dalszego przetwarzania):
-Kontrahent jest administratorem danych osobowych pod adresem
....................................................., tel. ..........................................
-Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umów, w tym na cele
kontaktu ze Eurobyt i jej pracownikami oraz współpracownikami, finansowo-księgowe,
sprawozdawcze, audytowe, transportowe, tworzenia bazy danych kontrahentów, bazy
dokumentów itp.;
-Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz o ile okaże
się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO;
-Dane przekazane przez Eurobyt mogą zostać powierzone do przetwarzania przez podmioty
współpracujące z Kontrahent,, takie jak Kancelaria Prawne, audytorzy, rewidenci, księgowi,
obsługa IT itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO
oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na co jednocześnie Wykonawca
wyraża zgodę oraz organom administracji publicznej, sądom i innym instytucją na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
-Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy Stron, a także w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz trwania praw i roszczeń wynikających z
Umów;
- Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Zmawiającego
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną
sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi),
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu
nadzoru;
-Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań wynikających z
Umów, a ich brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umów.
Niniejszym Eurobyt potwierdza, iż zapoznała się z informacjami zawartymi w ust. 1 powyżej.



§5
Środki Bezpieczeństwa

1. Strony podejmą wszelkie niezbędne oraz obiektywnie możliwe do wykonania środki techniczne i
organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Stron,
pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób których dane osobowe będą przetwarzać.
2. W szczególności Strony zobowiązane są zapewnić niezbędne systemy bezpieczeństwa, wdrożyć i
stosować procedury wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzić
niezbędną dokumentację.
3. Strony biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagają sobie 
wzajemnie 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.
4. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagają sobie
wzajemnie wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
5. Po zakończeniu stosunków związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Strony, druga 
Strona usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych.
6. Strony udostępniają nawzajem wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz 
umożliwiają sobie lub audytorowi upoważnionemu przez Stronę przeprowadzanie audytów, w tym 
inspekcji, i przyczynia się do nich.
7. Strony zobowiązane są także do nałożenia na podmioty, którym dane osobowe powierzą do 
dalszego przetwarzania, wszelkich zobowiązań wymaganych niniejszą Umową oraz przepisami 
prawa, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.
8. Niezależnie od powyższego Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przekazanych 
im do przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej 
wygaśnięciu, z wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 
szczególności jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku 
sądowego lub decyzji administracyjnej albo w celu wykonania praw i roszczeń istniejących między 
Stronami.
9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Strona, u której doszło do naruszenia bez
zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu
naruszenia – zgłasza je drugiej Stronie, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to
skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9, musi co najmniej: a) opisywać charakter naruszenia 
ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę 
osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których
dotyczy naruszenie; b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych
lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; c)
opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; d) opisywać środki
zastosowane lub proponowane przez Stronę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych
osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych
negatywnych skutków.
11. Dana Strona dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja
ta musi pozwolić drugiej Stronie na weryfikowanie przestrzegania niniejszej Umowy oraz 
przepisów powszechnie obowiązujących.
12. Jeżeli jedna ze Stron przez swoje działanie lub zaniechanie powoduje naruszenie obowiązków z
zakresu ochrony danych osobowych, wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody powstałej 
z tego tytułu zarówno wobec drugiej Strony, jak i innych osób poszkodowanych.



§ 6
Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające 
z postanowień Umowy, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i
oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych, chyba że Strony ustalą
inaczej na mocy odrębnych porozumień.
2. Za skutecznie doręczone należy uznać wszelkie dokumenty dostarczone bezpośrednio drugiej
Stronie lub doręczone listem poleconym lub zwrócone po dwukrotnym awizowaniu, w takim
wypadku za dzień doręczenia uznaje się dzień następny po upływie terminu awizowania.
3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy 
jest ono wynikiem okoliczności stanowiących siłę wyższą. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia
zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia przez Strony. W szczególności dotyczy to
takich wypadków jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działanie żywiołów i sił natury, działania
wojenne, terroryzm, zamieszki, rebelie lub rewolucje, strajki, lokauty, decyzje administracyjne.
4. Niniejsza Umowa w sposób całościowy i ostateczny reguluje prawa i obowiązki Stron związane 
z jej przedmiotem i uchyla wszelkie inne ustne lub pisemne ustalenia w tym zakresie.
Sądem wyłącznie właściwym dla rozpoznawania spór wynikłych lub związanych z niniejsza 
Umową jest sąd właściwy dla siedziby Eurobyt.
5. Strony uznają wszystkie postanowienia niniejszej Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy, chyba, że bez 
tych postanowień Strony niniejszej Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub 
uzupełnienie  Umowy.


