
Polecenie przetwarzania, umowa serwisowa  i powierzenia danych osobowych – jednodniowa 
 

Zawarta w dniu ....................................... roku  pomiędzy : 
 
1. ................................................................................................................................................................., 
 
reprezentowana przez: 
 
................................................................................... 
 
zwanym dalej Zleceniodawcą, 
 
2.Przedsiębiorstwo “INFOFARM” B.Sypień i R.Skotarski Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie, ul.Ochronek 5 
 
zwana dalej Przyjmujący Zlecenie i reprezentowana przez: 
 
 Bogdan Sypień – Prezes Zarządu 
 

Par. 1 
 Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi serwisowej przez Przyjmującego Zlecenie, na rzecz 
Zleceniodawcy, której towarzyszy powierzenie danych osobowych. 

Par. 2 
Definicje 

Na potrzeby niniejszej umowy strony ustalają następujące znaczenie dla poniższych pojęć: 
 
Rozporządzenie w sprawie RODO  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1), 

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie RODO, 

Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia w spra-

wie RODO. 

Administrator – administrator w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie RODO 

Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający w rozumieniu rozporządzenia w sprawie RODO 

Par. 3 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca wykonanie usługi i poleca przetwarzać dane osobowe w zakresie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(opis zlecenia lub problemu do rozwiązania) 
 



2. W związku ze zleconą usługą, Zleceniodawca powierza dane osobowe do przetwarzania, obejmujące: 

• Dane osobowe klientów/pacjentów apteki, 

• Dane osobowe pracowników apteki. 
3. Zleceniodawca oświadcza że działa w imieniu Administratora danych osobowych i jest upoważniony do 

powierzania przetwarzania danych osobowych. 

4. Przyjmujący zlecenie oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym i działa w zgodzie z wymaganiami 
jakie stawia Rozporządzenie w sprawie RODO. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia notatki na okoliczność wykonanej usługi. 
6. Notatka  zawiera: 
- dane podmiotu zlecającego i osoby zlecającej, 
- zwięzły opis wykonanych czynności serwisowych. 
- informacje czy dane osobowe były przetwarzane i jeśli tak, to w jakim zakresie, 
- czy zbiory danych osobowych, w szczególności kopie baz danych zlecającego były przenoszone do siedziby 
Przyjmującego zlecenie i jeśli tak, to: 

➢ czy i kiedy dokonano depersonalizacji danych, 
➢ kiedy dane zostały usunięte.  

 
Par. 5 

 
 

Umowa zostaje zawarta na okres jednej doby i wygasa o godzinie 24.00 w dniu jej zawarcia lub w momencie 
wykonania zlecenia. 
 

Par. 6 
 

Strony poddają ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy pod orzecznictwo sądu właściwego dla 
siedziby pozwanego. 

Par.7 
 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Przyjmujący Zlecenie                                                                                            Zleceniodawca 


