
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ  POLITYKA 
POWIERZENIA / PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

§ 1 Administrator danych 
 
W związku 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, zwanego dalej RODO, informujemy, iż Administratorem Danych 
jest Firma Trener Personalny Piotr Kembłowski , zwany dalej „Wykonawcą”.   
 

§ 2 Zakres i cel przetwarzania danych 
 

1. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych, opiekunach 
prawnych, opiekunach, pracownikach pracodawcy lub pracodawcach będących 
osobami fizycznymi w poniższym zakresie: 

• Nazwiska i imiona   
• Adres email 
• Numer identyfikacji podatkowej   
• Adres zamieszkania lub pobytu   
• Przebyte choroby  
• Rodzaj stosowanej diety 
• Alergie pokarmowe  

 
2. Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy na rzecz Zleceniodawcy   
 

§ 3 Sposób wykonywania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą 
przez Wykonawcę przetwarzane.   
 
2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO.   
 
3. Wykonawca dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie 
osoby posiadające upoważnienia.   
 



4. Wykonawca zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 
wszystkie osoby, które upoważnia do przetwarzania tych danych, w celu realizacji 
niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego 
ustaniu.    
      
5. Wykonawca może powierzyć (pod-powierzyć) przetwarzanie danych innym 
podmiotom jedynie za uprzednią, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, 
zgodą Zleceniodawcy. Zgoda wydawana jest w odniesieniu do ściśle określonych osób 
lub podmiotów (podwykonawców) oraz określa cel, zakres oraz warunki dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zleceniodawcę każdorazowo o planowanej zmianie podmiotów.   
 
6. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych 
do przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zleceniodawcy oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie 
danych osobowych.   
 
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 24 godzin po stwierdzenia 
naruszenia) zawiadomić Zleceniodawcę telefonicznie lub mailowo na adres email 
podany podczas realizacji zamówienia o:  a. wszelkich przypadkach naruszenia ochrony 
danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy lub o ich 
niewłaściwym użyciu;  b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach 
dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego 
umowy, prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, urzędami 
państwowymi, policją lub przed sądem.  c. każdym żądaniem otrzymanym od osoby, 
której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzenia na żądanie   
 
8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej 
staranności na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych 
mu na podstawie niniejszego umowy danych osobowych.   
 
9. Wykonawca umożliwi Zleceniodawcy przeprowadzenie kontroli zgodności 
przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umową oraz przepisami o 
ochronie danych osobowych. Zleceniodawca zawiadomi Wykonawcę o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności 
kontrolnych.  10. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych oraz sposobu 
ich przetwarzania, o ile zalecenia te są racjonalne jak również zgodne z niniejszą 
umową i obowiązującymi przepisami prawa.   
 

§ 4 Odpowiedzialność Wykonawcy 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych 
zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.   



 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zleceniodawcy 
w przypadku wystąpienia przeciwko Zleceniodawcy z roszczeniami przez osoby, 
których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji niniejszego 
umowy z winy Wykonawcy.   
 

§ 5 Czas obowiązywania Umowy powierzenia 
 
1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na czas 
obowiązywania umowy głównej.   
 

§ 6 Rozwiązanie Umowy 
 
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia 
wszelkich ich  
istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest obowiązany 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.   
 
2. Zwrot powierzonych danych może nastąpić w siedzibie lub oddziale Wykonawcy. 
Szczegóły zwrotu lub usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili 
rozwiązania umowy.   
 

§ 7 Pozostałe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności   
 
2. W sprawie nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.   
 
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zleceniodawcy.   
 


