Załącznik do Regulaminu Platformy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(zwana dalej „Umową”) między:
Rejestrującym się Użytkownikiem Platformy, zwanym dalej „Administratorem”
a
dlugi.info S.A. z siedzibą w Poznaniu (60– 289) przy ul. Promienistej 62/2, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000325478, NIP: 7811830762, REGON: 301017826, posiadającą kapitał zakładowy
w kwocie 100.000 złotych (w całości opłacony), zwaną dalej „Przetwarzającym”
Ww. podmioty zwane dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną” zawarły Umowę o
następującej treści:
§1
OŚWIADCZENIA STRON
1. Administrator oświadcza, iż:
1) jest lub będzie administratorem danych osobowych (zwanych dalej “Danymi
Osobowymi”) jego dłużników będących osobami fizycznymi;
2) przetwarzanie przez niego Danych Osobowych jego dłużników odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwanego w dalszej
części Umowy „Rozporządzeniem”, i jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a
polegających na wykonywaniu umów łączących go z jego dłużnikami i odzyskaniu
wynikających z nich wierzytelności poprzez spłatę zadłużenia przez dłużników albo
poprzez sprzedaż wierzytelności osobom trzecim;
2. Przetwarzający oświadcza, że:
1) w ramach wykonywanej działalności gospodarczej prowadzi, stanowiący jego
własność, portal internetowy w domenie www.dlugi.info (zwany dalej „Serwisem”)
pełniący rolę publicznej platformy ogłoszeń, za pośrednictwem której zarejestrowani
użytkownicy Serwisu publikują oferty sprzedaży wierzytelności kierowane do
nieokreślonego kręgu odbiorców (ogółu), będące zaproszeniem do zawarcia umowy
sprzedaży wierzytelności w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
2) jest administratorem Danych Osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu,
widocznych wyłącznie dla innych zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
3. Strony zgodnie oświadczą, że Administrator jest zarejestrowanym użytkownikiem
Serwisu.
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§2
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator, jako administrator Danych Osobowych swoich dłużników, powierza
Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, w trybie art. 28 Rozporządzenia,
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, a Przetwarzający zobowiązuje się
przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu na podstawie Umowy Dane
Osobowe tylko w celu realizacji umowy zawartej między Stronami w wyniku akceptacji
przez Administratora postanowień regulaminu normującego zasady funkcjonowania
Serwisu, do którego niniejsza Umowa stanowi załącznik.
Administrator odpowiada za prawdziwość Danych Osobowych powierzanych
Przetwarzającemu.
Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzającego odbywa się w imieniu i na
rzecz Administratora.
§3
RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIA OSÓB,
KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Polecenie dokonywania przetwarzania Danych Osobowych, będące przedmiotem
Umowy, obejmuje następujące Dane Osobowe dłużnika Administratora: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer PESEL, wysokość długu dłużnika wobec Administratora. W
przypadku zlecenia Przetwarzającemu wysyłki powiadomienia o wystawieniu oferty na
sprzedaż za pomocą SMS polecenie dokonania przetwarzania Danych Osobowych
obejmie dodatkowo numer telefonu dłużnika. W przypadku zlecenia Przetwarzającemu
wysyłki powiadomienia o wystawieniu oferty na sprzedaż za pomocą maila polecenie
dokonania przetwarzania Danych Osobowych obejmie dodatkowo adres email
dłużnika. Przetwarzane Dane Osobowe należą wyłącznie do następującej kategorii osób:
osoby fizyczne będące dłużnikami Administratora.
§4
CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA OBJĘTE POWIERZENIEM
Administrator powierza Przetwarzającemu dokonywanie, w imieniu Administratora,
przetwarzania Danych Osobowych w zakresie następujących czynności: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§5
OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

Do obowiązków Przetwarzającego należy w szczególności:
1) zabezpieczenie powierzonych Danych Osobowych przy ich przetwarzaniu poprzez
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
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adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym
przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;
2) dołożenie należytej
Osobowych;

staranności

przy

przetwarzaniu

z

powierzonych Danych

3) nadawanie upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy;
4) zapewnienie zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b)
Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które Przetwarzający
upoważnia do przetwarzania Danych Osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy,
zarówno w trakcie ich zatrudnienia u Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu;
5) udostępnianie Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia;
6) zwrot Administratorowi, po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem, wszelkich Danych Osobowych oraz usunięcie ich istniejących
kopii, które są w posiadaniu Przetwarzającego - chyba że prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego nakazują ich przechowywanie;
7) współdziałanie z Administratorem w zakresie niezbędnym do wywiązywania się
przez Administratora z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia;
8) zgłaszanie Administratorowi bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż
w ciągu 24 godzin, stwierdzonych naruszeń ochrony Danych Osobowych;
9) informowanie Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego
Danych Osobowych określonych w Umowie, a także o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanym do Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
przez Przetwarzającego tych Danych Osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

1.

§6
PRAWO KONTROLI
Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych Danych Osobowych spełniają postanowienia Umowy.

1.

Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego.

2.

Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
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§7
KORZYSTANIE Z USŁUG INNEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO
Administrator przyjmuje do wiadomości, iż Przetwarzający utrzymuje swoje zasoby
danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się na terenie Unii
Europejskiej tj. KEI.PL Dziedzic Pasek Przybyła sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000127720, NIP: PL6792736374, oraz Amazon Web
Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 US reprezentowany przez:
Amazon Web Services EMEA SARL Sp. z o.o. Oddział w Polsce Atrium Plaza al. Jana
Pawła II 29 00-867 Warszawa KRS 0000700448, Regon 368590172, NIP 1080022032
- i w związku z tym uprawnia niniejszym Przetwarzającego do powierzenia
przetwarzania Danych Osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania ww. podmiotowi.

2.

Administrator przyjmuje do wiadomości, iż Przetwarzający w celu realizacji usługi
powiadomienia SMS dłużnika w zakresie numer telefonu dłużnika powierzy
przetwarzanie danych w zakresie numer telefonu dłużnika firmie ComVision Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100
Gliwice, ujawnioną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000350201, NIP 969-156-67-36.

3.

Przetwarzający będzie uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych Osobowych
objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania również innym podmiotom
przetwarzającym, w tym w szczególności podmiotom realizującym usługi wysyłki
powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą powiadomień wygenerowanych w pdf.

4. Każdorazowa zmiana podmiotu wskazanego w ust. 1 i 2 oraz każdorazowe powierzenie
dalszego przetwarzania Danych Osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 3
powyżej, wymaga powiadomienia o tym fakcie Administratora z jednoczesnym
dokładnym oznaczeniem tego podmiotu, a Administrator uprawniony będzie do
zgłoszenia sprzeciwu w stosunku do takiego powierzenia w terminie trzech (3) dni od
dnia otrzymania powiadomienia.
5.

Podmiot, któremu Przetwarzający powierza dalsze przetwarzanie Danych Osobowych
musi zapewniać spełnienie obowiązków ochrony Danych Osobowych określonych w
niniejszej Umowie w stopniu nie mniejszym niż Przetwarzający.
§8
CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
Umowa wygasa z chwilą usunięcia konta Administratora z Serwisu.
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§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych
Osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania Danych Osobowych osobom nieupoważnionym.

1.
2.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony zgodnie postanawiają, że Umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych Umową lub Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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