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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

zawarta dnia  …………….. 2018r. w  Zielonej Górze  pomiędzy: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

zwany dalej  „Administratorem”  reprezentowany przez:  ………...............……………………………. 

a 

Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120) przy ul.  

Zjednoczenia 110C, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000710867, NIP: 9291935785, REGON: 369088434,reprezentowanym przez Krzysztofa Sikorę - 

Prezesa Zarządu 

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzaj ącym”  

zwane dalej łącznie „Stronami” , a każda z osobna  „Stron ą”  

§ 1 

Przedmiot umowy oraz zakres, cel i charakter przetw arzania danych osobowych  

1. W związku z obowiązkiem udokumentowania przez Administratora, będącego  pośrednikiem 

w obrocie odpadami niebędącego posiadaczem odpadów, pochodzenia odpadów zgodnie z 

ustawą  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Administrator powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu następujące dane osobowe posiadacza odpadów 

Pana/Pani……………….....................................................................................………………: 

1) imię i nazwisko lub posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania; 

 

2. Administrator poświadcza, że  podstawą uzyskania przez niego danych osobowych jest zgoda 

osoby, której  dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

3. Administrator danych poświadcza, że osoba, której dane osobowe dotyczą  wyraziła zgodę na 

ich dalsze powierzenie   spółce ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , która będzie 

przetwarzać odpady. 

 

4. Dane osobowe wskazane w ust.1 będą przetwarzane w celu udokumentowania pochodzenia 

odpadów zgodnie z ustawą  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez okres określony w 

ustawie do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów. 
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5. Podmiot przetwarzający ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych następujące 

operacje: utrwalać, przechowywać, zbierać, usuwać, opracowywać. Przetwarzanie danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywać się będzie w formie papierowej oraz w 

formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz poczty 

elektronicznej.  

 

§ 2 

Odpowiedzialno ść Administratora 

W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) lub niniejszej umowy z przyczyn leżących 

po stronie Administratora, w następstwie czego Podmiot przetwarzający zostanie zobowiązany do 

wypłaty odszkodowania, kary finansowej i/lub zostanie ukarany karą grzywny, Administrator 

zobowiązuje się pokryć Podmiotowi przetwarzającemu  poniesione z tego tytułu straty i koszty na 

zasadach regresu. 

§ 3 

Postanowienia ko ńcowe  

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia i Ustawy krajowej wydanej na podstawie Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby ZGK sp. z o.o.. 

 

_________________________                                                       ___________________________ 

    Administrator danych         Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 


