
Załącznik do Regulaminu – Umowa powierzenia danych osobowych dla Klienta 

Biznesowego. 

 

 

1. Umowa o przetwarzanie danych osobowych 

 

2. zawarta w Gdańsku w dniu .................................... roku pomiędzy  

3. LeanX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Piramowicza 3/1, 

80-218 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000757665, NIP: 9571111252, REGON: 38147220600000, o kapitale 

zakładowym w wysokości 5.000,00 zł w całości wniesionym, reprezentowaną przez: 

Marcina Fularczyk oraz Łukasza Mąkinia 

zwaną dalej Przetwarzającym 

a 

2.  

............................................................................................................................. ......................... 

................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Powierzającym, 

Powierzający i Przetwarzający zwani są dalej łącznie Stronami lub indywidualnie Stroną.  

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Powierzającego przetwarzania 

następujących danych osobowych:  imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy 

osób współpracujących z  Powierzającym na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej w 

związku z utworzeniem przez Powierzającego konta Użytkownika w ramach Pakietu Klienta 

Biznesowego. 

2. Przetwarzanie danych osobowych określonych w ust. 1 przez Przetwarzającego będzie 

odbywało się w celu realizacji zawartej z Powierzającym umowy na korzystanie z zasobów 

Serwisu iLeanGO.com w ramach wykupionego Pakietu Klienta Biznesowego i jedynie w takim 

zakresie, w jakim przysługiwało Powierzającemu. 

3. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Powierzającego wyłącznie 

w zakresie określonym niniejszą Umową.  

§2 

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do niewykorzystywania przekazanych danych w celach innych 

niż związane z realizacją niniejszej umowy, a także do przechowywania dokumentów i baz 

danych zawierających przekazane dane, w czasie nie dłuższym niż okres obowiązywania 

niniejszej Umowy. 



§3 

3. Przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących. 

4. Przetwarzający oświadcza, iż spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Powierzającemu przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wypełniania przez 

Przetwarzającego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

§4 

1. Dostęp do powierzonych Przetwarzającemu danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, 

którym nadano upoważnienie. 

2. Przetwarzający jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich danych powierzonych 

mu w trakcie obowiązywania umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 

w tajemnicy danych przez osoby świadczące pracę na rzecz Przetwarzającego na podstawie 

stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego mające do nich dostęp, zarówno w trakcie 

trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, jak i po jego ustaniu. 

§5 

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym 

powierzonych danych osobowych.  

2. W przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących lub niniejszej Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, w następstwie, czego Powierzający, jako 

administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

zostanie ukarany karą grzywny, Przetwarzający zobowiązuje się pokryć Powierzającemu 

poniesione z tego tytułu straty i koszty.  

§6 

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas nieokreślony 

2. Powierzający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, 

gdy Przetwarzający:  

3. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,  

4. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Powierzającego,  

5. nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  

6. zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w 

szczególności niespełniania wymagań określonych w §3 ust.2 niniejszej Umowy. 

 

 

 

 



§7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej 

Umowy rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Powierzający Przetwarzający 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

 

 


