Umowa wspólnego administrowania danymi osobowymi
(ZASADNICZA TREŚĆ UZGODNIEŃ WSPÓŁADMINISTATORÓW)
zawarta dnia 25 maja 2018 r. w Warszawie, pomiędzy:
Primo Corporate Advisory sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 30/8, 02-032
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000387509, NIP:
7010298200, REGON: 142961790, dalej zwana „Administratorem 1”
a
Sebastianem Włodarskim prowadzącym działalność gospodarczą Primo Communication Sebastian
Włodarski, miejsce prowadzenia działalności ul. Filtrowa 61 lok. 13, 02-056 Warszawa, wpisanego do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP 5262384518, REGON
015321468, dalej zwany „Administratorem 2”
dalej łącznie zwani „Stronami” lub „Współadministratorami”

albo z osobna „Stroną” lub

„Współadministratorem”

PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
1) Strony współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności
reprezentowania klientów Stron w komunikacji z mediami, rynkiem i pracownikami, a także
obecnym i potencjalnymi partnerami biznesowymi,
2) Strony są podmiotami są podmiotami powiązanymi relacjami kapitałowymi i osobowymi,
3) w ramach prowadzonej działalności Strony przetwarzają dane osobowe m.in. swoich
pracowników, kandydatów do pracy, współpracowników, kontrahentów, dziennikarzy, oraz
innych podmiotów, z którymi prowadzą współpracę,
4) w związku z prowadzoną współpracą Strony udostępniają sobie dane osobowe niezbędne do jej
realizacji,
5) Od dnia 25 maja 2018 roku Strony zobowiązane będą/są do stosowania przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: RODO).
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6) Strony, zawierając niniejszą Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni przepisom RODO oraz innym przepisom prawa
powszechnie obowiązującego.
7) Celem

Umowy

jest

ustalenie

w

przejrzysty

sposób

zakresów

odpowiedzialności

Współadministratorów dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO i
innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również relacji pomiędzy
Współadministratorami a podmiotami, których Dane Osobowe dotyczą.
Postanawia się, co następuje:
1. Definicje
1.1 "Dane Osobowe" oznaczają dane osobowe w rozumieniu RODO, w tym Dane Wrażliwe.
1.2 "Dane Wrażliwe" oznacza szczególne kategorie danych osobowych wymienione w art. 9 ust.
1 RODO.
1.3 "Dzień Roboczy" oznacza dowolny dzień, za wyjątkiem sobót, niedziel lub innych dni, które
są dniami częściowo lub całkowicie wolnymi od pracy w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia
18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
1.4 "Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
takie

jak

zbieranie,

utrwalanie,

organizowanie,

porządkowanie,

przechowywanie,

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie oraz inne formy przetwarzania w
rozumieniu RODO.
1.5 "Podmiot Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
1.6 "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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).
1.7 "Umowa" oznacza niniejszą umowę o współadministrowanie przetwarzaniem Danych
Osobowych zawartą w dniu 25.05.2018 r. w Warszawie, pomiędzy Współadministratorami.
1.8 "Współpraca" oznacza stałą współpracę Stron polegającą na reprezentowania klientów
Stron w komunikacji z mediami, rynkiem i pracownikami, a także obecnym i potencjalnymi
partnerami biznesowymi w związku z wykonywaniem której Współadministratorzy uzyskali
uprawnienia do ustalania łącznie celów i sposobów Przetwarzania Danych Osobowych.
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1.9 "Współprzetwarzanie" oznacza

Przetwarzanie,

w

którym

co

najmniej

dwóch

administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania.

2. Oświadczenia stron
2.1 Współadministratorzy oświadczają i zapewniają, iż zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki
techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania Danych
Osobowych z przepisami RODO oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, a
także poddają je przeglądom i uaktualnieniom.

3. Przedmiot Umowy
3.1 Niniejsza

Umowa

reguluje

wzajemne

stosunki

pomiędzy

Stronami

w

zakresie

Współadministrowania Danymi Osobowymi, a w szczególności ustala w przejrzysty sposób
zakresy

odpowiedzialności

Współadministratorów

dotyczące

wypełniania

obowiązków

wynikających z przepisów RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak
również określa reprezentację Współadministratorów, w stosunku do podmiotów, których Dane
Osobowe dotyczą oraz ich relacje z tymi podmiotami.
3.2 Współadministrowane na podstawie niniejszej umowy poszczególne kategorie danych
osobowych będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej współpracy, w szczególności:
3.2.1

wyszukiwania klientów i kontrahentów,

3.2.2

zawierania i wykonywania umów z klientami i kontrahentami w zakresie Współpracy,

3.2.3

kontaktów z mediami,

3.2.4

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy i kodeksu cywilnego w
stosunku do pracowników, byłych pracowników, członków rodzin i osób współpracujących.

3.3 Dla potrzeb prawidłowej realizacji niniejszej Umowy Współadministratorzy zobowiązują się:
3.3.1

współpracować przy realizacji obowiązków ciążących na Współadministratorach Danych
Osobowych;

3.3.2

przetwarzać powierzone im Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Umową, przepisami RODO
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

3.3.3

powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób
naruszyć bezpieczeństwo Danych Osobowych albo narazić drugiego Współadministratora na
odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną.

4. Czas trwania Umowy
4.1 Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

3

5. Obowiązki Stron
5.1 Współadministratorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych
Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
adekwatnych do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane
dotyczą.
5.2 Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą:
Primo Corporate Advisory sp. z o. o. sp. k., ul. Filtrowa 30/8, 02-032 Warszawa, adres poczty
elektronicznej: info@primoadvisory.pl.
5.3 Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której
dane dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania
i przejrzystej komunikacji, dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
Osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub
oświadczenie.

W

przypadku,

gdy

żądanie

zostanie

skierowane

do

obydwu

Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do
udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie
od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie
udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu
osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz
udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
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