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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zwana dalej „Umową powierzenia”

DATA

zawarta w dniu    -   -     r. pomiędzy:

(WYPEŁNIA VOTUM S.A.)

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu; ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000243252, posiadającą REGON 020136043,  
NIP 899-25-49-057, oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości; którą reprezentują:

zwaną w dalszej części Umowy powierzenia „Powierzającym”,

a
      IMIĘ I NAZWISKO             ADRES ZAMELDOWANIA

Panem/Panią , zameldowanym(ą) 

, seria i nr dowodu osobistego:            

PESEL:            zwanym/ą w dalszej części Umowy powierzenia „Przedstawicielem”, łącznie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści:

Definicje
§ 1

Użyte w Umowie powierzenia określenia oznaczają:
1. Ustawa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
2. Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobo-
wych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

DATA

3. Umowa przedstawicielska – zawarta przez Strony w dniu   -   -     r. umowa, której przedmiotem jest pośredniczenie bądź zawieranie

(WYPEŁNIA VOTUM S.A.)
umów z klientami w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Powierzającego Przedstawicielowi;
4. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy;
5. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 7 pkt 4 ustawy, decydujące o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych;
6. Przetwarzanie danych osobowych - operacje wykonywane na danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 2 Ustawy.

Oświadczenie Powierzającego
§ 2

Powierzający oświadcza, że prowadzi zbiór danych osobowych klientów Spółki i jako administrator tego zbioru zapewnia właściwe środki ochrony i zabezpieczenia 
danych.

Powierzenie przetwarzania danych
§ 3

1. Stosownie do art. 31 Ustawy, Powierzający powierza Przedstawicielowi przetwarzanie danych osobowych klientów Powierzającego wyłącznie w celu i w zakresie 
niezbędnym do realizacji przez Przedstawiciela Umowy przedstawicielskiej, w tym:
a) nawiązania i utrzymywania bezpośrednich kontaktów z klientami Powierzającego,
b) pośrednictwa oraz zawierania umów z klientami w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Powierzającego,
c) rozliczeń finansowych między Powierzającym a Przedstawicielem z tytułu wykonania Umowy przedstawicielskiej.
2. Zakres powierzenia przetwarzania danych określa Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia.

 
Zasady przetwarzania danych

§ 4
1. Przedstawiciel zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniają-
cych ochronę powierzonych mu danych osobowych na zasadach określonych w art. 36-39 Ustawy i przepisami Rozporządzenia, w szczególności  
w zakresie zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Powierzający jest uprawniony do kontrolowania Przedstawiciela w zakresie przetwarzania danych osobowych, pod względem zgodności z postanowieniami Umo-
wy powierzenia i zachowania wymogów określonych w Ustawie.
3. Po wykonaniu kontroli, o której mowa w ust. 2, Powierzający może skierować do Przedstawiciela zalecenia pokontrolne oraz określić termin ich realizacji.
4. Przedstawiciel jest obowiązany wykonać zalecenia Powierzającego, o ile są one zgodne z Umową powierzenia i wymogami przetwarzania danych określonymi  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
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5. Przedstawiciel może powierzyć wykonywanie obowiązków określonych Umową powierzenia pracownikom i współpracownikom działających na podstawie pi-
semnego upoważnienia wystawionego za zgodą Powierzającego.
6. W przypadku powierzenia wykonywania obowiązków określonych Umową powierzenia osobom wskazanym w ust. 5 powyżej, Przedstawiciel zobowiązuje się 
stale nadzorować upoważnione osoby w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
7. Przedstawiciel zobowiąże swoich pracowników i współpracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpie-
czenia w poufności, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich z Przedstawicielem.

Zakaz wykorzystywania danych osobowych niezgodnie z Umową powierzenia
§ 5

1. Przedstawiciel zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i dla celów realizacji Umowy powierzenia.
2. Przedstawiciel nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w innym celu i zakresie niż określone Umową powierzenia, w szczególności:
a) udostępniania danych osobowych innym podmiotom, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5;
b) wykonywania czynności związanych z dalszym przetwarzaniem danych osobowych;
c) wykorzystywania, w tym kopiowania, czy też utrwalania przekazanych danych dla własnych celów lub na rzecz osób trzecich.

Odpowiedzialność za naruszenie Umowy powierzenia
§ 6

1. Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Powierzającego za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39a 
Ustawy oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową powierzenia. 
2. W przypadku gdy wskutek naruszenia przez Przedstawiciela postanowień Umowy powierzenia lub przepisów powszechnie obowiązujących Powierzający zosta-
nie obciążony karami pieniężnymi lub odszkodowaniami na rzecz osoby, której dane zostały bezprawnie naruszone, Przedstawiciel zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Powierzającego równowartości kar lub odszkodowań, którymi obciążono Powierzającego. Wyrównanie strat rzeczywistych nie ogranicza Powierzającego do 
dochodzenia dalej idących roszczeń wobec Przedstawiciela. 

Obowiązywanie Umowy powierzenia
§ 7

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy przedstawicielskiej. 
2. Rozwiązanie Umowy przedstawicielskiej powoduje rozwiązanie Umowy powierzenia bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Stron.

Zakończenie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§ 8

Po rozwiązaniu Umowy przedstawicielskiej, Przedstawiciel zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy przed-
stawicielskiej, Powierzającemu wszelkie dokumenty i nośniki zawierające dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz usunie kopie danych 
sporządzone w każdej postaci, w tym zapisane na dysku twardym lub na nośnikach elektronicznych pozostających w dyspozycji Przedstawiciela.

Postanowienia końcowe
§ 9

1. W zakresie nieuregulowanym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, a w szczególności Ustawy i Rozporzą-
dzenia oraz odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
2. Wszelkie zmiany Umowy powierzenia, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z zawarcia Umowy powierzenia lub też powstałe na tle jej wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia od niej, które nie zostaną roz-
wiązane polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Powierzającego. 
4. Umowa powierzenia obowiązuje od daty podpisania przez obie strony, przy czym dochodzi do skutku z datą późniejszego podpisu.
5. Umowa powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

PODPIS POWIERZAJĄCEGO PODPIS PRZEDSTAWICIELA
(WYPEŁNIĆ RĘCZNIE)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA 
– Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych

Powierzający powierza Przedstawicielowi przetwarzanie, w postaci wglądu, wprowadzania i modyfikacji:

1. Danych osobowych pozyskanych przez Przedstawiciela klientów albo kontrahentów Spółki oraz ich przedstawicieli bądź reprezentantów w związku z pośrednictwem 
w zawieraniu umów, a w granicach udzielonego przez Powierzającego pełnomocnictwa - zawieraniem w  imieniu Powierzającego umów:

a) o świadczenie usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w następującym zakresie:

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr 
dowodu osobistego, nr telefonu, stan rodzinny, stan majątkowy, wizerunek osoby, nr rachunku bankowego, informacje związane z udziałem osoby w zdarzeniu, 
stan zdrowia, dane dotyczące skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;

b) przelewu wierzytelności, w następującym zakresie:  

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, numer wpisu do ewidencji właściwej w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, seria i numer dowodu osobistego bądź paszportu, numer telefonu, e-mail, nazwa i adres urzędu skarbowego, wielkość udziału w wie-
rzytelności bądź w zysku w wierzytelności, numer rachunku bankowego, informacje związane z udziałem osoby w zdarzeniu, w wyniku którego powstała szkoda  
w pojeździe, w tym dotyczące skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu;

c) o dochodzenie roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej w związku z zastosowaną przez bank 
konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z nią powiązanych, w następującym zakresie: 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria  
i nr dowodu osobistego, nr telefonu, e-mail, stan rodzinny, stan majątkowy, nr rachunku bankowego, informacje dotyczące umowy kredytu zawartej z bankiem, 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym - cywilnym lub egzekucyjnym w przedmiocie umów kredytu zawartych z bankiem;

d) o dochodzenie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez Otwarty Fundusz Emerytalny lub na subkoncie prowadzonym przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, albo na innym koncie emerytalnym, w następującym zakresie:

nazwiska i imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu, stan rodzinny, ustrój majątkowy małżeński, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące śmierci posiadacza rachunku eme-
rytalnego i dziedziczenia po zmarłym posiadaczu rachunku emerytalnego, uprawnienie do emerytury lub zaopatrzenia emerytalnego, informacje o rachunku 
emerytalnym lub subkoncie w ZUS, w tym stanie konta, informacje dotyczące roszczeń o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym;

2. Danych osobowych kandydatów na Przedstawicieli oraz Konsultantów lub Jednostki, wprowadzonych do Spółki przez Przedstawiciela, a w przypadku wykonywa-
nia obowiązków Dyrektora Regionalnego również dane osobowe Przedstawicieli, wobec których wykonuje w/w obowiązki, w następującym zakresie:

nazwiska i imiona, adres zameldowania, adres pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, nr rachunku bankowego, informacje do celów 
ubezpieczenia społecznego.
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