
 

 
   

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 1 

1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pochodzących od osób będących 
użytkownikami Serwisu, zawierających umowy w celu nabycia towarów lub usług od Klienta za 
pośrednictwem Serwisu, przetwarzanych w zbiorze danych o nazwie „Klienci e-commerce”, 
zwanych dalej łącznie („Danymi”). 

2. Klient oświadcza, że przetwarza Dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
a w szczególności, że zgromadził je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
i w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa uzyskał wymagane prawem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych od każdej osoby, której Dane dotyczą, a także na ich 
udostępnienie QuarticOn. 

§ 2 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Klient powierza QuarticOn przetwarzanie Danych, w rozumieniu 
art. 28 Rozporządzenia 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 (Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).  

2. QuarticOn będzie przetwarzał Dane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy, 
w niezbędnym do tego zakresie.  

3. Strony postanawiają, że Dane powierzone QuarticOn do przetwarzania będą przetwarzane 
wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Dane powierzone QuarticOn do przetwarzania obejmują następujące dane osobowe: 

a) identyfikator internetowy użytkownika Serwisu; 

b) dane dotyczące nawigacji, wyszukiwania i historii zakupów użytkownika Serwisu. 

c) adres e-mail lub numer telefonu użytkownika Serwisu, tylko w przypadku usługi 
Marketing Automation lub tam, gdzie strony uzgodnią to w zakresie wdrożenia.  

5. QuarticOn jest upoważniony do dokonywania następujących operacji na Danych: zbieranie, 
przechowywanie i opracowywanie – przy czym wyłącznie w celu prawidłowego wykonania 
Umowy. Czynności te mogą mieć charakter wielokrotny. 

6. Strony postanawiają, że powierzone QuarticOn Dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez 
okres obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie dłużej niż do 
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Po wygaśnięciu Umowy QuarticOn zobowiązany jest 
do niezwłocznego trwałego usunięcia Danych oraz usunięcia wszelkich kopii Danych. 

7. Z  zastrzeżeniem § 3 ust. 2, QuarticOn nie może, bez zgody Klienta wyrażonej na piśmie, 
przenieść powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej chyba że obowiązek taki nakłada na QuarticOn prawo Unii lub prawo polskie. 
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania QuarticOn niezwłocznie poinformuje 
Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 
uwagi na ważny interes publiczny. 

 

 

§ 3 



 

 
   

1. QuarticOn oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami dla zapewnienia należytego 
poziomu ochrony Danych. 

2. QuarticOn nie może powierzyć czynności przetwarzania Danych innym podmiotom bez 
uprzedniej pisemnej zgody Klienta, z wyłączeniem następujących podmiotów świadczących 
usługi dla QuarticOn, którym przekazywanie Danych nie wymaga oddzielnej zgody Klienta: 

a) OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok.1, 154-402 Wrocław, Polska 

b) Amazon Web Services EMEA SARL 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

c) ActiveCampaign LTD- 160 Shelbourne Rd, Dublin, D04 E7K5, Suite 03-101, Dublin, Dublin, 
2 

3. QuarticOn oświadcza, że stosuje, w zakresie przewidzianym w art. 32 RODO, środki 
organizacyjne i techniczne gwarantujące odpowiedni stopień zabezpieczenia danych osobowych 
przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją. 

4. QuarticOn będzie prowadził rejestr kategorii czynności w zakresie przetwarzania Danych, 
dokonywanych w imieniu Klienta, zawierający informacje wskazane w art. 30 RODO i na 
zasadach tam określonych. QuarticOn zobowiązuje się do udostępniania rejestru na żądanie 
organu nadzorczego. 

5. QuarticOn będzie prowadził ewidencję osób zatrudnionych przez QuarticOn przy przetwarzaniu 
Danych. Osoby te zostaną zobowiązane przez QuarticOn do zachowania poufności i ochrony 
Danych przed niepożądanym ujawnieniem. 

6. QuarticOn powiadomi Klienta o każdej kontroli wszczętej przez organ nadzoru, która ma co 
najmniej pośredni związek z przetwarzaniem Danych oraz o każdym wystąpieniu organu nadzoru 
dotyczącym złożenia wyjaśnień w powyższych zakresie. Obowiązek ten istnieje także po 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.  

7. QuarticOn zobowiązuje się współpracować z Klientem w toku prowadzonego wobec Klienta 
postępowania dotyczącego prawidłowości przetwarzania Danych. 

8. W razie powstania sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa Danych, QuarticOn – po 
stwierdzeniu takiego naruszenia – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin, ma 
obowiązek poinformować Klienta, podając wszelkie istotne informacje dotyczące naruszenia. 

§ 4 

Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony 
danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów RODO, co nie wyłącza 
ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności QuarticOn za przetwarzanie zgodnie 
z przepisami prawa Danych, a także odpowiedzialności QuarticOn za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy. 

§ 5 

W czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, QuarticOn 
zobowiązany jest do zachowania w poufności Danych powierzonych mu do przetwarzania na 
podstawie Umowy, w tym nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. Postanowienia niniejszego 
paragrafu nie stosuje się, gdy ujawnienie takich Danych będzie wymagane na podstawie przepisów 
prawa lub na podstawie orzeczenia lub decyzji odpowiedniego organu lub sądu. 


