UMOWA POWIERZENIA DANYCH DO PRZETWARZANIA
Numer: R
 .B.ED.11.2016/edrone-nazwa klienta.
Zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …..11.2016 roku pomiędzy:
OPERATOR

UŻYTKOWNIK

edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77 / 220, 31-153 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000537197,
NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388. Operator jest właścicielem Serwisu pod
adresem http://edrone.me i świadczy Usługi określone w niniejszej Umowie,
Reprezentowanej przez Prokurenta spółki: Rahima Blaka
Reprezentowaną przez:
zwaną dalej ”Operatorem”
Zwanym/zwaną dalej “Użytkownikiem”

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Strony postanawiają, że w celu wdrożenia Usługi, Użytkownik jako administrator danych powierza czasowo Operatorowi do przetwarzania dane osobowe w zakresie
określonym niniejszą Umową.
§2
ZAKRES POWIERZONYCH DANYCH
Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania zbiór danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem korzystania z usługi Endrone.me, a także eksportowanych do
tej usługi.
§3
OŚWIADCZENIE OPERATORA
Operator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Umowy.
§4
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Operator niniejszym oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające o których mowa w art. 36 do 39 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz spełni wszystkie wymagania określone w przepisach
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
2. Operator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących (w tym świadczących usługi) lub pracujących
dla Operatora.
3. Operator będzie przetwarzał dane w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez
Użytkownika za pomocą systemu edrone.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Strony postanawiają, że Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób, których dane zostały powierzone za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku przetwarzania przez
Użytkownika, za pomocą Usługi edrone.me, powierzonych danych. W przypadku wystąpienia przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z roszczeniami
do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W przedmiotowym przypadku Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Operatora od
odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty oraz zaspokoić roszczenia tych osób w sposób przewidziany w przepisach prawa.
§6
CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas określony – niezbędny do wykonania zadania wskazanego w § 1 Umowy. Umowa obowiązuje tak długo, jak długo Użytkownik posiadał
będzie aktywne konto w systemie edrone.me, oraz przez okres trzech miesięcy od dnia zawieszenia konta.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych
osobowych.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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