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Załącznik nr 8 do Umowy Linii pożyczkowej 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu _______________ w Krakowie, dalej: „Umowa”, pomiędzy: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_____________________________________, zwanym dalej: „Administratorem”, 

a 

Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o. o., wpisaną do KRS pod nr 0000709209,  

NIP: 675 16 30 064, REGON: 369008702, kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, reprezentowaną przez  

Panią Karolinę Derę - Szymańską Prezesa Zarządu, zwaną dalej: „MFR”, 

 

dalej łącznie zwanymi „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”. 

 

Zważywszy, że: Administrator na podstawie § 11 Umowy Linii pożyczkowej zobowiązany jest do 

udostępnienia danych osobowych pozyskanych w ramach udzielania Pożyczki Uniwersalnej Zarządowi 

Województwa Małopolskiego oraz MFR, Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest powierzenie MFR przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, 

w związku z wiążącym Strony zobowiązaniem wynikającym z Umowy Linii pożyczkowej. 

§ 2. Oświadczenia Stron 

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza MFR. 

2. Administrator oświadcza, że powierzane MFR dane zostały przez niego uzyskane zgodnie z 

prawem, co Administrator jest w stanie wykazać. 

3. MFR oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymagania przewidziane prawem i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

§ 3. Podstawa przetwarzania danych 

1. Administrator powierza MFR przetwarzanie danych osobowych, a MFR zobowiązuje się do ich 

przetwarzania zgodnego z prawem. 
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2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane zawarte na nośnikach 

Administratora oraz przesłane MFR przez Administratora, w zakresie wymaganym dla 

zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu MFR, jakim jest monitorowanie i kontrola 

należytego wykonania Umowy Linii pożyczkowej. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że MFR jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych w czasie realizacji Umowy Linii pożyczkowej oraz po jej rozwiązaniu. 

4. Charakter przetwarzania danych odpowiada zakresowi czynności MFR realizowanych w celu 

wykonania zobowiązania zawartego w Umowie Linii pożyczkowej. 

5. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczenie prawnie uzasadnionego 

interesu MFR, jakim jest monitorowanie i kontrola należytego wykonania Umowy Linii 

pożyczkowej. 

6. Strony postanawiają, że przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych 

osobowych: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numery telefonów, adres 

zamieszkania, data urodzenia, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców, numer 

rachunku bankowego a nadto informacje prawdopodobnie zawierające dane osobowe. 

7. Strony postanawiają, że przetwarzanie danych będzie dotyczyć podmiotów, na rzecz których 

Administrator udzielił Pożyczki Uniwersalnej w ramach realizacji Umowy Linii pożyczkowej.   

8. Strony zobowiązane są do współdziałania w wykonaniu Umowy. 

§ 4. Obowiązki Administratora 

Administrator zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO. 

§ 5. Obowiązki Przetwarzającego 

MFR zobowiązuje się do: 

a. przetwarzania danych jedynie za pośrednictwem osób upoważnionych do przetwarzania 

danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy,  

b. zapewnienia ochrony danych i podjęcia środków ochrony danych, określonych w przepisach 

RODO,  

c. informowania Administratora o stwierdzonej wątpliwości, co do zgodności z prawem 

wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, 

d. udostępnienia Administratorowi informacji niezbędnych do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w przepisach RODO, 

e. zawiadomienia Administratora o każdym nieupoważnionym dostępie do danych 

osobowych, 

f. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych. 
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§ 6. Odpowiedzialność MFR 

MFR odpowiada za szkody spowodowane wyłącznie niedopełnieniem obowiązków, które przepisy 

RODO nakładają bezpośrednio na MFR, chyba, że nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do 

powstania szkody. Odpowiedzialność Przetwarzającego ograniczona jest łącznie do kwoty 50 000 PLN 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§ 7. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa zawarta jest na czas odpowiadający okresowi realizacji Umowy Linii pożyczkowej, do 

chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Linii pożyczkowej. 

2. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga Strona może w 

terminie 7 dni po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie znajdują przepisy 

RODO. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć 

będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu 

w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo według siedziby Przetwarzającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Administrator: 

 

______________________ 

Przetwarzający: 

 

____________________ 

 

 

 


