
 

Umowa  

powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

 

zawarta w Poznaniu  (dalej jako: „Umowa”), pomiędzy: 

 

Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy i współpracującym z Ceneo.pl sp. z o.o. na podstawie Regulaminu 

Współpracy z Serwisem Ceneo, 

 

dalej jako „Administrator”, a 

 

Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781, REGON 365338986, dalej „Podmiot Przetwarzający”, 

 

w dalszej części Umowy zwanymi indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W celu umożliwienia wykonania umowy o świadczenie Usługi Program Zaufanych Opinii zawartej na czas 

nieokreślony pomiędzy Administratorem a Podmiotem Przetwarzającym w trybie określonym w Regulaminie 

Programu Zaufanych Opinii, którego przedmiotem jest świadczenie objętych nią usług (dalej jako: „Umowa 

Podstawowa”), w zakresie, w jakim dla wykonania Umowy Podstawowej niezbędne będzie przetwarzanie danych 

osobowych, Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, o których 

mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i na zasadach wskazanych poniżej. 

2. Cel i zakres powierzenia danych osobowych, o których mowa w punkcie 1 powyżej wynika bezpośrednio i ogranicza 

się do zadań i usług świadczonych na podstawie Umowy Podstawowej oraz niniejszej Umowy, wskazanych w 

Załączniku Nr 1 do Umowy.  

3. Przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych powierzonych na gruncie niniejszej Umowy 

odbywać się będzie w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (dalej jako: „RODO“), oraz w zgodzie 

z innymi mającymi zastosowanie właściwymi przepisami prawa. 

 

§ 2 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator oświadcza, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 RODO jest administratorem danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu na gruncie Umowy, w tym wskazanych w 

Załączniku Nr 1 do Umowy. 

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 RODO i na potrzeby Umowy jest podmiotem 

przetwarzającym. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż jest świadom obowiązków, które wynikają z bycia 

podmiotem przetwarzającym oraz wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż w razie gdyby uznał, że jego zdaniem wydane mu przez Administratora 

polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub państwa członkowskiego o ochronie danych 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Administratora. 

4. Strony oświadczają zgodnie, że w przypadku, gdy jakiemuś terminowi nie nadano znaczenia w tej Umowie, powinien 

on mieć znaczenie nadane mu w przepisach RODO, w szczególności w art. 4 RODO. Ilekroć w Umowie mowa o 

danych osobowych, strony rozumieją przez to dane osobowe będące przedmiotem powierzenia na gruncie niniejszej 

Umowy. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Podmiotu Przetwarzającego 

1. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do prawidłowego przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwej 

ochrony, w tym odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie tych danych przez wszystkie osoby, które realizują 

wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych w ramach Umowy i określonych w Załączniku 1 do Umowy, w 

sposób i w granicach określonych przez Administratora. 

3. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem w dobrej wierze oraz przekazywać mu 

informacje niezbędne do wykonania Umowy.  

 



 

4. Podmiot Przetwarzający podejmie środki techniczne i organizacyjne wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

danych osobowych, z uwzględnieniem ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem, w szczególności wynikającego 

z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub 

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

5. Podmiot Przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego tylko za uprzednią zgodą 

Administratora. Administrator wyraża zgodę i akceptuje korzystanie przez Podmiot Przetwarzający z usług 

podmiotów wskazanych w Załączniku Nr  2 do Umowy. 

6. Podmiot Przetwarzający w niezbędnym zakresie wspiera Administratora w wywiązywaniu się ciążących na 

Administratorze obowiązków wynikających z przepisów RODO. W ramach tego wsparcia Podmiot Przetwarzający: 

a) przetwarza dane osobowe na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada 

na Podmiot Przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 

Podmiot Przetwarzający, o czym Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora przed rozpoczęciem 

przetwarzania danych osobowych, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny; 

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub 

by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;  

c) podejmuje wszelkie środki wymagane przez art. 32 RODO; 

d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 

RODO;  

e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi 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;  

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z 

obowiązków określonych w art. 32–36;  

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca 

mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;  

h) udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w 

artykule 28 RODO, oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie 

poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

 

§ 4 

Kontrole organu nadzoru 

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się współpracować z Administratorem i wspierać Administratora w czasie 

kontroli prowadzonych przez organ nadzoru poprzez zawiadamianie Administratora drogą elektroniczną lub 

telefoniczną o planowanej kontroli oraz umożliwianie Administratora dostępu do dokumentów niezbędnych do 

udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez ten organ. 

 

§ 5 

Przeprowadzenie audytu przez Administratora 

1. Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

Podmiotu Przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi 

upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

2. Podmiot Przetwarzający powinien być zawiadomiony o kontroli planowanej przez Administratora lub audytora 

upoważnionego przez Administratora, na 14 dni roboczych przed jej przeprowadzeniem. Przedmiotem kontroli jest 

wykazanie, czy Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, postanowieniami 

RODO, jak i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wobec przeprowadzonej kontroli Administrator jest uprawniony zalecić działania, a Podmiot Przetwarzający na takie 

zalecenia odpowiedzieć w terminie 30 dni od ich dostarczenia drogą elektroniczną bądź pisemną. 

 

§ 6 

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych 

4. Podmiot Przetwarzający jest obowiązany bez zbędnej zwłoki dostarczyć Administratorowi drogą elektroniczną lub 

telefonicznie, zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych.  

5. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, powinno: 

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 środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony 

danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych 

negatywnych skutków. 

 

§ 7 

Podprocesorzy 

1. Podmiot Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub 

ogólnej pisemnej zgody Administratora. Podmiot Przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym 

samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Lista innych podmiotów 

przetwarzających, wobec których Administrator wyraził zgodę, o której mowa w pierwszym zdaniu tego punktu, 

zawarta została w Załączniku nr 2 do Umowy.  

 

2. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany nałożyć na inne podmioty przetwarzające te same obowiązki ochrony 

danych jak w Umowie zawartej między Administratorem a Podmiotem Przetwarzającym, o których to obowiązkach 

mowa w art. 28 ust. 3 RODO, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. 

 

§ 8 

Państwa trzecie 

1. Wraz z zawarciem Umowy i w odniesieniu do innych podmiotów przetwarzających, o których mowa w 7 §  punkt 1 

Umowy, Administrator udziela Podmiotowi Przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu 

Administratora standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej wydanych na podstawie decyzji 

2001/497/EC, 2004/915/EC oraz 2010/87/EU, jak też standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 

ust. 3 lit. c i d, w celu umożliwienia Podmiotowi Przetwarzającemu transferowania danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy w celu wykonania Umowy. 

2. Przed zawarciem standardowych klauzul umownych, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Podmiot Przetwarzający 

konsultuje ich treść z Administratorem.  

 

§ 9 

Środki techniczne i organizacyjne 

Przed rozpoczęciem przetwarzania oraz podczas okresu obowiązywania niniejszej Umowy Podmiot Przetwarzający 

zobowiązany jest do stosowania środków wymaganych na mocy art. 32 RODO. Przy ocenie, czy poziom 

bezpieczeństwa danych osobowych jest adekwatny i należyty, Podmiot Przetwarzający uwzględnia ryzyka związane 

z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, modyfikacji, 

nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach Umowy Podstawowej. 

 

§ 10 

Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy 

1. Strony zawierają niniejszą Umowę na czas nieokreślony. Umowa ulega rozwiązaniu jednocześnie i automatycznie 

z rozwiązaniem Umowy Podstawowej.  

2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Zawiadomienie o wypowiedzeniu niniejszej Umowy winno pod rygorem nieważności zostać przekazane drugiej 

Stronie na piśmie. 

 

§ 11 

Usunięcie lub zwrot danych osobowych 

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług 

przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy Podstawowej i niniejszej Umowy. Administrator może w 

formie pisemnej polecić Podmiotowi Przetwarzającemu, aby nie usuwał danych osobowych, mimo zajścia 

okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy przepisy obowiązującego prawa wymagają, 

aby Podmiot Przetwarzający kontynuował przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu Umowy, Podmiot 

Przetwarzający uprzednio zawiadomi Administratora o takim obowiązku. 

 

§ 12 

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe 

Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Podmiotu Przetwarzającego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana 

zgodnie z nim. 

 

 

 

 



 

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie niniejszej Umowy wyłącznie w przypadku gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Podmiotu Przetwarzającego. 

2. Z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego wobec 

Administratora z wszelkich tytułów (w tym roszczeń lub kar obciążających Administratora na skutek niewykonania 

albo nienależytego wykonania Umowy przez Podmiot Przetwarzający) i podstaw prawnych jest ograniczona do 

niższej z dwóch kwot: łącznej kwoty opłat za Usługi Ceneo i Usługi Dodatkowe należnych od Administratora za 

dany roczny okres rozliczeniowy lub kwoty 50.000 złotych brutto. Strony jednoznacznie wyłączają 

odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego za utracone korzyści (lucrum cessans). 

 

§ 14 

Pozostałe postanowienia 

1. Wynagrodzenie należne na mocy Umowy Podstawowej obejmuje usługi świadczone przez Podmiot Przetwarzający 

na rzecz Administratora na mocy niniejszej Umowy. 

2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Administratora 

i Podmiotu Przetwarzającego. Z wyłączeniem treści Załącznika Nr 1, wszelkie zmiany do niniejszej Umowy muszą 

pod rygorem nieważności zostać sporządzone na piśmie. Treść Załącznika Nr 1 może być zmieniana w formie 

pisemnej, w tym elektronicznej. 

3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

4. Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne 

w całości lub części, nieskuteczne lub z innych względów niewykonalne, zostanie ono zastąpione przez Strony 

działające w dobrzej wierze w terminie 14 dni od daty stwierdzenia takiej nieważności, nieskuteczności lub 

niewykonalności postanowieniem najbliżej odpowiadającym pierwotnemu postanowieniu, które jest zastępowane. 

 

 

Poniżej wskazane załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

 

Załącznik nr 1: Kategorie, zakres i cel przetwarzania 

Załącznik nr 2: Lista zaakceptowanych Dalszych Podmiotów Przetwarzających i kolejnych Dalszych Podmiotów 

Przetwarzających; 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1: Kategorie, zakres i cel przetwarzania 

 

Kategorie osób, których dane dotyczą:  

 

klienci Administratora,  

 

Zakres Danych Osobowych: 

  
W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Podstawowej, Podmiot Przetwarzający może przetwarzać 

następujące dane klientów Administratora: e-mail użytkownika (klienta, który dokonał zakupu produktu lub usługi w 

firmie Zleceniodawcy), numer zamówienia i numer katalogowy produktu. 

 

 

Cel przetwarzania powierzonych danych: 

 
Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy i Umowy 

Podstawowej w Celu realizacji Umowy Podstawowej oraz w celu realizacji Programu Zaufanych Opinii dostępnego na 

portalu Ceneo.pl tj. wysyłania ankiet z prośbą o opinie na temat transakcji przeprowadzanych przy pomocy Ceneo.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2: Lista zaakceptowanych Dalszych Podmiotów Przetwarzających i kolejnych Dalszych Podmiotów 

Przetwarzających 

 

Inne podmioty przetwarzające zaakceptowane przez Administratora: 

 

 

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-169, Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635012, o kapitale zakładowym 34 000 000,00 zł, 

o numerze NIP: 5272525995, o numerze REGON: 140762508 

 

Cel przetwarzania powierzonych danych: 

 

Podmiot Przetwarzający korzysta z infrastruktury (serwery) Spółki Allegro.pl, dane kontrahentów i użytkowników 

Ceneo znajdują się w wydzielonej pamięci serwerów należących do Spółki Allegro.pl. Zakres danych obejmuje dane 

wskazane w Załączniku nr 1. 


