Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu …………………………………………… w Warszawie pomiędzy:
spółką R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS
0000335110, o kapitale zakładowym w wysokości 56.900 zł, numer NIP: 701-019-48-77, numer Regon: 141963798, zwaną dalej:
R2G, reprezentowaną przez:
Grzegorza Iwaniuka – członka zarządu oraz
Marcina Susmanka – członka zarządu
A
Spółką/Fundacją/Stowarzyszeniem/…………………………….* …………..……………….. z siedzibą w ………………………..…..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………..….., ……………….….
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS …………………………….…….., o kapitale zakładowym w wysokości
……………………….. zł, numer NIP: …………………………..…, numer Regon: ………………...……………….……., zwaną dalej:
Klientem reprezentowaną przez:
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………, PESEL …………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą*…………………………………………………………..………….., adres: …………………………………………., numer NIP:
…………………………………………, zwanym dalej Klientem
*niepotrzebne skreślić

zwane dalej łącznie Stronami i z osobna Stroną.
Mając na uwadze, że:
1) Strony zawarły umowę …………………………..……….. z dnia …………………..……. (dalej: Umowa Podstawowa), w
związku, z wykonywaniem której Strony powierzają sobie wzajemnie przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym niniejszą Umową;
2) celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Strony wykonują operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu
administratora danych osobowych;
3) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one
w pełni postanowieniom przepisów krajowych dot. ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanym dalej: RODO).
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1.

Klient oświadcza, że:
1) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, które zebrał i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych o których mowa w § 2 ust. 6 poniżej;
2) jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie w jakim powierza je R2G;
powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje z wyłączeniem danych wrażliwych wskazanych w art. 9 ust. 1 i
art. 10 RODO.
3) R2G oświadcza, że na skutek powierzenia danych osobowych określonych w § 2 ust. 6 poniżej stanie się podmiotem
przetwarzającym, o który mowa w art. 4 pkt 8 RODO.
4) Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28
RODO w związku z zawarciem Umowy Podstawowej.

1.

2.

3.

4.

§2
Powierzenie danych wprowadzonych do aplikacji
W trybie art. 28 ust. 3 RODO Klient, jako administrator danych osobowych, powierza R2G, jako podmiotowi
przetwarzającemu, na zasadach określonych w niniejszej Umowie przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust.
6 poniżej, zaś R2G zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z prawem, w celu i
zakresie określonym niniejszą Umową.
R2G jest upoważniony do przetwarzania podpowierzonych mu danych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
niniejszej Umowie oraz wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta. Dotyczy to także przekazywania danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na R2G prawo Unii
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podprocesor – w takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania danych, R2G informuje Klienta o tym obowiązku prawnym.
Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie Klienta do
przetwarzania przez R2G powierzonych danych osobowych, w celach i w sposób wskazany w Umowie. Każde
przekazanie danych osobowych przez Klienta w celu świadczenia usługi w ramach Umowy Podstawowej, stanowi
szczegółowe polecenie wynikające z ogólnego polecenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje w celu wykonania Umowy
Podstawowej, w szczególności w celu świadczenia przez R2G na rzecz Klienta usług polegających na:
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udostępnieniu Klientowi nowoczesnych narzędzi informatycznych zapewniających możliwość wykonania czynności
związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów przewozowych w
ramach aplikacji wskazanej w ust. 7 poniżej;
2) pośredniczeniu przez R2G przy świadczeniu usług przewozu i świadczenia usług pocztowych przesyłek nadanych za
pomocą aplikacji wskazanej w ust. 7 poniżej oraz zawieraniu i realizowaniu przez R2G umów przewozu i
świadczenia usług pocztowych przesyłek nadanych za pomocą aplikacji wskazanej w ust. 7 poniżej;
3) przechowywaniu wprowadzonych przez Klienta danych osobowych.
5. R2G zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach niż wskazane w ust. 4
powyżej.
6. W celu opisanym w ust. 4 powyżej R2G może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych nadawcy lub
adresata lub płatnika przesyłki:
1) imię i nazwisko/firma,
2) adres,
3) numer telefonu,
4) email kontaktowy,
5) numer konta bankowego,
6) numer NIP,
a także:
7) informacje dotyczące przesyłki (np., wymiary, waga, zawartość, deklarowana wartość),
8) informacje przekazywane w toku ewentualnej reklamacji.
7. Powierzenie przez Klienta przetwarzania danych następuje w drodze wprowadzenia tych danych przez Klienta do
systemu R2G za pośrednictwem aplikacji udostępnionej na stronie internetowej R2G zlokalizowanej pod adresem:
www.apaczka.pl lub wykorzystując API (access protokol interface) apaczka. Umowa obejmuje także dane powierzane
R2G inna drogą (telefonicznie, mailowo itd.).
8. Dane osobowe z ust. 6 są danymi kontrahentów Klienta.
9. Klient zobowiązany jest do systematycznego przeglądu danych wprowadzonych do aplikacji z ust. 7 powyżej i usuwania
danych osobowych, których przetwarzanie nie jest uzasadnione dla celów, w których są przetwarzane oraz
aktualizowania tych danych oraz podejmowania wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są
nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
10. Zakres powierzonych R2G czynności obejmuje:
1) odczytywanie,
2) zapisywanie,
3) organizowanie,
4) porządkowanie,
5) uzupełnianie,
6) modyfikowanie,
7) udostępnianie,
8) usuwanie
danych osobowych z ust. 6 powyżej.
11. Dane osobowe będą przez R2G przetwarzane w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w systemach
informatycznych.
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§3
Powierzenie danych pracowników
Na mocy niniejszej Umowy Strony jednocześnie wzajemnie przekazują sobie nawzajem w powierzenie, na podstawie art.
28 RODO, przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników w celu realizacji Umowy
podstawowej.
Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych swoich pracowników i współpracowników
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, które zebrał i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w zakresie danych o których mowa w ust. 4 poniżej.
R2G oświadcza, że jest administratorem danych osobowych swoich pracowników i współpracowników
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, które zebrał i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w zakresie danych o których mowa w ust. 4 poniżej.
Strony powierzają sobie wzajemnie, na zasadach określonych w niniejszej Umowie przetwarzanie danych osobowych
swoich pracowników, współpracowników, osób upoważnionych do kontaktu w zakresie następujących danych:
1) imię i nazwisko,
2) stanowisko służbowe, mail służbowy, telefon służbowy.
Każda ze Stron powierza drugiej Stronie przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników
i współpracowników na zasadach określonych w niniejszej Umowie, zaś Strona której takie dane powierzono zobowiązuje
się
do
przetwarzania
powierzonych
mu
danych
osobowych
w
celu
ujętym
w
Umowie,
z zastosowaniem zasad z § 5 niniejszej Umowy.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje z wyłączeniem danych wrażliwych wskazanych w art. 9 ust. 1 i
art. 10 RODO.
Przekazanie danych w ust. 4 może nastąpić w dowolnej formie: pisemnej, dokumentowej (elektronicznej).
Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych swoich pracowników i współpracowników, wyłącznie w
zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z łączącej Strony
Umowy
i Umowy Podstawowej.
Strony są uprawnione do przetwarzania danych osobowych w następujących obszarach:
1) zbieranie danych osobowych,
2) utrwalanie danych osobowych,
3) opracowywanie danych osobowych i tworzenie z nich zbiorów danych,
4) przechowywanie danych osobowych,
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usuwanie danych osobowych.

§4
Podpowierzenie przetwarzania
Strona może dalej powierzyć przetwarzanie powierzonych na mocy § 3 powyżej danych osobowych swoich pracowników
lub współpracowników (dalej: podpowierzenie), innym podmiotom, jak również korzystać z usług innego podmiotu
przetwarzającego (dalej: Podprzetwarzający), pod warunkiem uprzedniej pisemnej lub e-mailowej zgody Strony będącej
administratorem tych danych.
Na każde żądanie administratora Strona której dane powierzono zobowiązana jest udostępnić aktualną listę
Podprzetwarzających. W przypadku zgłoszenia przez Stronę powierzającą dane sprzeciwu wobec podpowierzenia, Strona
której dane powierzono nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w sytuacji, gdy jest to
związane z zakończeniem podpowierzenia danych osobowych konkretnemu podprzetwarzającemu w związku ze
sprzeciwem.
W stosunku do danych powierzonych na mocy § 2 powyżej, R2G może dalej powierzyć przetwarzanie powierzonych
przez Klienta danych osobowych (podpowierzyć) innym podmiotom przetwarzającym (Podprzetwarzającym), na co
Klient niniejszym wyraża zgodę (ogólna zgoda na podpowierzenie).
Podpowierzenie z ust. 1 i 3 powyżej może nastąpić jedynie na mocy umowy podpowierzenia (dalej: Umowa
podpowierzenia) oraz w celu wykonania Umowy i Umowy Podstawowej oraz w zakresie i na zasadach do tego
niezbędnym, lub w innym celu lub zakresie – pod warunkiem uprzedniej akceptacji administratora. W szczególności
dalsze powierzenie danych jest dopuszczalne w celu:
1) świadczenia usług w zakresie dostarczania odpowiedniej infrastruktury informatycznej, przechowywania danych i
obsługi poczty elektronicznej,
2) realizacji przez R2G lub operatorów usług kurierskich i usług pocztowych usług przewozu bądź usług pocztowych,
3) realizacji zawartych umów, w tym obsługi płatności,
4) obrony i dochodzenia roszczeń przez R2G.
R2G może korzystać w szczególności z usług następujących innych Podprzetwarzających:
1) operatorów usług kurierskich i pocztowych (jak DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL) oraz
podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej;
2) banków, SKOK-ów, operatorów systemu płatności;
3) podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną R2G;
4) Biur Informacji Gospodarczej.
W przypadku podpowierzenia z ust. 1 lub ust. 3 powyżej, Strona która dokonuje podpowierzenia zobowiązuje się wybierać
jedynie renomowanych kontrahentów, dostawców usług informatycznych, przewoźników i operatorów pocztowych,
gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego w
zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Strona będąca administratorem może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem
podpowierzenia danych osobowych konkretnemu Podprzetwarzającemu. Wówczas strona będąca podmiotem
przetwarzającym nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Umowy Podstawowej w sytuacji,
gdy jest to związane z zakończeniem podpowierzenia danych osobowych konkretnemu Podprzetwarzającemu w związku
ze sprzeciwem administratora. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych konsekwencji Strona będąca
podmiotem przetwarzającym zgłosi administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania i
wykonywania Umowy Podstawowej.
W przypadku podpowierzenia, w Umowie podpowierzenia Podprzetwarzający będzie zobowiązany do wykonanych
obowiązków tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy nałożone są na Stronę będącą podmiotem
przetwarzającym, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego zobowiązania.
Zmiana podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
§5
Zasady przetwarzania danych osobowych
Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w
celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych
danych osobowych.
Strony zgodnie postanawiają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się
wzajemnie o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na treść lub wykonanie niniejszej Umowy, w
szczególności Strony będą sobie wzajemnie pomagać w realizacji obowiązków odpowiadania na żądania osób których
dotyczą przetwarzane dane osobowe oraz w realizacji innych przewidzianych prawem obowiązków wynikających z
przetwarzania danych osobowych
Klient oprócz obowiązku współdziałania z ust. 2, zobowiązuje się udzielać R2G wyjaśnień w razie wątpliwości co do
legalności poleceń R2G, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków
Przetwarzanie będzie odbywać się w formie papierowej lub przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
Strona będąca administratorem jest zobowiązana do systematycznego przeglądu danych powierzanych drugiej Stronie i
usuwania danych osobowych, których przetwarzanie nie jest uzasadnione dla celów, w których są przetwarzane oraz
aktualizowania tych danych oraz podejmowania wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są
nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane oraz do informowania
drugiej Strony o tych czynnościach.
W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Strona która jest podmiotem przetwarzającym zobowiązuje
się do:
1) przetwarzania powierzonych danych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych. Celem
uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie do
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przetwarzania powierzonych danych osobowych, w celach i w sposób wskazany w niniejszej Umowie i Umowie
podstawowej;
2) zapewnienia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w
tajemnicy informacji na temat danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przy czym obowiązek
zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu zatrudnienia lub by osoby te podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
3) zapewnić, by każda osoba działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała
je wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w Umowie;
4) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, o
którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go żądanie administratora – w przypadkach kiedy wymóg
prowadzenia takiego rejestru wynika z przepisów prawa;
5) podjęcia wszelkich środków zabezpieczających dane osobowe, wymaganych w art. 32 RODO, a w
szczególności: uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia, a także zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający temu ryzyku;
6) przestrzegania warunków korzystania z usług podmiotów podprzetwarzających;
7) pomagania administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych
w art. 15-22 RODO (rozdział III RODO); W szczególności obejmuje to zobowiązania do do przygotowania i
przekazania administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu
14 dni od dnia otrzymania żądania od administratora;
8) w miarę możliwości, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania, pomagania administratorowi w wywiązywaniu
się z obowiązków określonych w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi
nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony
danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym);
9) powiadamiania Strony będącej administratorem danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych lub naruszeniu ochrony danych osobowych nie później niż w terminie 24 godzin od chwili powzięcia
informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych; przetwarzający jest
zobowiązany zapewnić administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informować
administratora o ustaleniach, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia oraz udzielać wszelkich informacji oraz
wyjaśnień. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ
nadzoru.
10) niezwłocznego zawiadomienia administratora o każdym żądaniu udostępnienia powierzonych jej danych
osobowych oraz o przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroli zgodności
przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania i jej wynikach oraz o innych czynnościach
organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
11) udostępnienia Stronie będącej administratorem wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwienia Stronie lub audytorowi upoważnionemu przez
Stronę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Inspekcje mogą być przeprowadzane
przez Stronę lub podmioty trzecie upoważnione przez Stronę po uprzednim poinformowaniu Strony o zamiarze
kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Kontrola wykonywana będzie o w terminie uzgodnionym przez
Strony w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy kontrolowanej Strony i zamknięta zostanie
podpisanym przez przedstawicieli obu stron protokołem przedstawiającym wnioski z kontroli. Przedstawiciele
Strony przeprowadzającej kontrolę zobowiązani są do przestrzegania regulacji obowiązujących w
kontrolowanych pomieszczeniach, w tym w zakresie bhp, ppoż, poufności, monitoringu itp.
Strony są odpowiedzialne za udostępnienie i wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową i obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
Umowa powierzenia przetwarzania zawarta w niniejszym paragrafie zawarta jest na czas trwania Umowy Podstawowej.
§6
Poufność
Jeżeli Strony nie są ze sobą związane obowiązkiem poufności o innej treści, Strony zobowiązują się zachować w ścisłej
tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy i Umowy Podstawowej, nie
ujawniać ich jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem informacji wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz we
wskazanym tam zakresie. Obowiązek, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności informacje związane
z przedsiębiorstwem Strony lub dotyczące Strony, informacje związane ze współpracą Stron, jak też wszelkie inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, uzyskane przez Stronę niezależnie od tego, czy informacje takie zostały
uzyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, wizualnej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, czy też w
jakiejkolwiek innej formie, oraz niezależnie od tego, czy informacje takie były oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone” lub
podobnie.
Strony zobowiązują się również do zachowania w poufności treści Umowy i Umowy Podstawowej oraz warunków i
skutków jej wykonywania.
Ujawnienie jakichkolwiek informacji wchodzących w zakres określony w ust. 1–2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Strony, której te informacje dotyczą. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego
charakteru określonej informacji, Strona zamierzająca daną informację ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej
pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji Strony, której ta informacja dotyczy, na ujawnienie danej informacji lub
danych.
Obowiązek zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1–2 niniejszego paragrafu nie obejmuje informacji:
1) powszechnie znanych, o ile uzyskały one taki status nie w wyniku naruszenia niniejszego nakazu poufności;
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2)
3)
4)

których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, jednakże tylko w niezbędnym zakresie;
których ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w
niezbędnym zakresie;
których ujawnienie jest konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień Umowy lub Umowy Podstawowej, w
tym przeznaczonych do rozpowszechnienia na podstawie pisemnego porozumienia Stron.

§7
Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta na czas określony, odpowiadający okresowi realizacji Umowy Podstawowej. W celu uniknięcia
wątpliwości Strony oświadczają, że rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez drugą ze
Stron postanowień niniejszej Umowy lub zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
3. W terminie 21 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy, według wyboru Strony będącej administratorem
danych, druga strona będąca podmiotem przetwarzającym usunie lub zwróci wszystkie powierzane dane osobowe oraz
usunie wszelkie istniejące ich kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa
członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych (powierzenie przetwarzania danych osobowych
trwa do upływu wyżej wskazanego terminu). Każda ze Stron jest uprawniona do przechowywania danych powierzonych
przez drugą Stronę w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków nałożonych na tą Stronę przez prawo. W
szczególności R2G jest uprawniony do przechowywania danych powierzonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do
wypełnienia obowiązków nałożonych na R2G przez prawo (np. z tytułu rozliczeń podatkowych ;
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu terminu wskazanego w ust. 3.
5. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności pomiędzy postanowienia
Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, ze kwestie dotyczące
przetwarzania danych osobowych pomiędzy Stronami należy regulować poprzez zmiany Umowy lub w wykonaniu jej
postanowień.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa
polskiego i RODO.
7. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty
prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
8. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
1) dla R2G: ul. F. Klimczaka 1 klatka B, 02-797 Warszawa
2) dla Klienta: ……………….
9. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest w terminie 7 (siedmiu) dni
powiadomić drugą Stronę umowy o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego
doręczeniu drugiej Stronie. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja dostarczana na poprzedni adres będzie
uznana za skutecznie doręczoną.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy jak również oświadczenia w przedmiocie jej rozwiązania lub odstąpienia od niej,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Wszelkie spory związane z zawarciem, wykonaniem lub ustaniem obowiązywania Umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla R2G.

W imieniu Klienta

______________________

W imieniu R2G Polska Sp. z o.o.

_______________________________
Grzegorz Iwaniuk – Członek Zarządu

______________________________
Marcin Susmanek – Członek Zarządu

Data _______________

Data __________________
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