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Umowa Nr …… /…… / 2021 

 
Zawarta w ……………………………… w dniu ……………. roku pomiędzy: 

Firmą „Data Fox” Sp. z o.o. z siedzibą w 42-600 Tarnowskie Góry przy ul. Zagórska 46 wpisaną przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000566623, 

posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6452542406, reprezentowaną przez:  
Panią Joannę Świerczyńską – upoważniona do działania w imieniu spółki  
w dalszej części umowy zwaną „Wykonawcą”,  
a  

reprezentowaną przez:  

Pana/Panią:  

______________________________________________________________________________________________________  

 

w dalszej części umowy zwaną „Zamawiającym”.  
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1) Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi, polegające na 

profesjonalnym niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej Zamawiającego zgromadzonej na nośnikach 

papierowych, przeznaczonych do zniszczenia, dalej zwanych danymi;  

2) niszczenie w ramach tej umowy danych stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy z dnia 

05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 poz. 1228 z dn. 01.10.2010 r.);  

3) niszczenie innych danych oraz wykonywanie usług będących w ofercie dostępnej na stronie internetowej 

Wykonawcy: www.datafox.pl, każdorazowo po uzgodnieniu warunków przez strony;  

4) niszczenie w ramach tej umowy danych stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876).  

 

§ 2 

Proces niszczenia dokumentacji 

 

1) Wykonawca wyjaśnia, że cały proces, odbioru danych Zamawiającego, następnie ich zbiórki, przewozu, 

zabezpieczenia oraz niszczenia, następuje zgodnie z procedurami i jako całość stanowi system firmy „Data 

Fox” Sp. z o.o. 

2) System, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zawiera rozwiązania o charakterze innowacyjnym, 

optymalizującym jakość świadczonych usług oraz zapewnia bezpieczeństwo danych zawartych na 

nośnikach przeznaczonych do zniszczenia.  

3) System firmy „Data Fox” Sp. z o.o. stanowi własność intelektualną Wykonawcy i podlega ochronie prawnej. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1) W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) dostarczenia pojemników przystosowanych do zbiórki danych w jednostkach organizacyjnych 

Zamawiającego lub odbioru dokumentów wg. zlecenia zgromadzonych luzem u 

Zamawiającego 

b) terminowego odbioru nośników zgromadzonych u Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 

14 dni roboczych od daty potwierdzenia zgłoszenia, zgodnie z § 5 ust. 6), 

c) odbioru nośników danych przez pracowników Wykonawcy oraz ich wywozu do instalacji 

niszczącej w zamkniętym i specjalnie przystosowanym pojeździe, 

d) zniszczenia nośników danych w instalacji niszczącej w sposób uniemożliwiający pozyskanie przez 

osoby trzecie jakichkolwiek informacji na nich zgromadzonych, 

e) zniszczenia nośników danych do uzyskania 7 stopnia bezpieczeństwa wg normy DIN 66399, 

f) umożliwienia upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego obserwowania procesu niszczenia 

nośników na kamerach przemysłowych w biurze Wykonawcy; 

g) dokumentowania odbioru nośników protokołem odbioru dokumentów; 

h) dokumentowania faktu zniszczenia nośników protokołem zniszczenia – bezpłatnie, certyfikatu 

zniszczenia – za opłatą wg. oferty znajdującej się na stronie Wykonawcy; 

i) dołożenia należytej staranności w realizacji przedmiotu umowy; 

j) posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

k) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przygotowania do odbioru wyłącznie nośników danych uzgodnionych przez strony,  

b)  informowaniu Wykonawcy o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację 

przedmiotu umowy,  

c) terminowego regulowania płatności wynikających z niniejszej umowy.  

 3) Do koordynacji odbioru nośników danych ze strony Zamawiającego upoważnione są osoby, które w 

zakresie służbowych obowiązków mają odpowiedzialność za zasoby archiwalne.  

 

§ 4 

Szkody i opóźnienia 

 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkody jakie ten poniósł wskutek 

zawinionego niewypełnienia ciążących na Wykonawcy obowiązków, wynikających z niniejszej umowy. 

2)  W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca wykona zaległe czynności niezwłocznie po ustaniu siły 

wyższej.  

3) Za opóźnienia powstałe wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 
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§ 5 

Forma zleceń i rozliczenia 

 

1) Przyjęte zlecenie będzie wykonywane zgodnie z ustalonym terminem. 

2) Strony ustalają cenę za zniszczenie nośników danych utrwalonych w formie pisemnej (akta, 

dokumenty papierowe itp. ) według załączonej oferty indywidualnej stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, w przypadku korzystania przez Zamawiającego z innych dostępnych usług 

obowiązuje cennik ogólny dostępny na stronie Wykonawcy tj. www.datafox.pl,  

3)  Wysokość cen netto zaproponowanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1, rozliczenie odbywa się 

na podstawie rzeczywistej wagi i zanieczyszczenia dokumentów (segregatory, koszulki, elementy 

metalowe – z wyłączeniem zszywek i  spinaczy) 

4) Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, przelewem 

na rachunek Wykonawcy określony w treści faktury.  

5) Każda usługa niszczenia danych będzie świadczona wyłącznie na podstawie zlecenia wystawianego 

każdorazowo przez Zamawiającego w formie: 

a) Pisemnej; 

b) Elektronicznej na adres: biuro@datafox.pl 

c) Telefonicznej na numer: 32 720 51 11; 

Każde telefoniczne zlecenie winno zostać niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej. 

6) Zlecenie realizowane jest w terminie do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zlecenia.  

7) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

  

§ 6 

Okres obowiązywania umowy 

 

Umowa została zawarta na czas wykonania usługi – jednorazowo / nieokreślony – wg. zleceń 

zamawiającego. 
 

§ 7 

Tajemnica 

 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w toku realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 8 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych i ochrona informacji 

 

1. Wykonawca realizuje powierzenie Danych Osobowych jako przedmiot, któremu Zamawiający powierzył 

przetwarzanie danych na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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) (Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119/1), zwanego dalej „RODO” 

2. Przez Dane Osobowe rozumie się, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a przez Przetwarzanie Danych 

Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub 

zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowanych, takie jak 

http://www.datafox.pl/
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zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie 

lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO 

3. Strony oświadczają, co następuje: 

a) Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO; 

b) Wykonawca oświadcza, że: 

- dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykfalifikowanym personelem, co umożliwia mu 

prawidłowe wykonanie umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzane spełniało wymogi 

RODO, 

- jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO w ramach umowy, co oznacza, 

że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Zamawiającego; 

- dane będą przetwarzane jedynie przez osoby posiadające upoważnione do przetwarzania 

danych oraz zobowiązane do zachowania tajemnicy. 

c)  Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania Dane Osobowe niezbędne do realizacji 

niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i 

Umową, wyłącznie w zakresie, czasie i w celu przewidzianym w Umowie; 

d)   celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w 

szczególności transport oraz zniszczenie dokumentacji. 

e)  Czas trwania przetwarzania Danych Osobowych jest równy okresowi obowiązywania niniejszej 

umowy. 

f)  W oparciu o niniejszą umowę przetwarzane są Dane Osobowe klientów/pracowników 

Zamawiającego 

4. Zakres przetwarzanych przez Wykonawcę Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy obejmuje 

indywidualne dane osobowe, administrowane przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego Danych Osobowych w szerszym 

zakresie niż określono to w ust. 4 lub dla realizacji innych celów niż wskazane w ust. 3 pkt. d) umowy, przy 

braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie przepisów RODO i 

postanowień umowy oraz może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia  w trybie natychmiastowym i 

wyciągnięcia konsekwencji z niej wynikających lub przewidzianych przepisami prawa. 

6. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w umowie oraz w 

RODO; w szczególności zobowiązuje się: 

a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie Danych Osobowych 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w at. 32 RODO; 

b) umożliwić Zamawiającemu, na każde żądanie dokonania przeglądu stosowanych środków 

technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło 

się zgodnie z prawem, a także uaktualnić te środki jeśli w opinii Zamawiającego są one 

niewystarczające do tego, by zapewnić zgodnie z prawem przetwarzanie Danych Osobowych 

powierzonych Wykonawcy; 

c) pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w at. 32-36 RODO; w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu informację oraz 

wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych, 

przypadków naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania organu nadzorczego lub 

osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych  oraz 

przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu. 
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d) przekazywać Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia informacje o naruszeniu 

ochrony powierzonych Wykonawcy do przetwarzania Danych Osobowych, w tym informacje 

niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa 

w art. 33 ust. 3 RODO; 

e) pomagać Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na 

podstawie odrębnych ustaleń w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, 

których dane dotyczą w zakresie wykonania ich praw określonych w rozdziale III RODO; 

f) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która ma dostęp do 

Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Zamawiającego; niniejszym 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania ww. poleceń; 

g) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych, przetwarzanych 

w związku z umową; 

h) udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO 

i) stosować się do ewentualnych wskazówek, lub zaleceń wydanych przez organ nadzoru lub unijny 

organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych 

Osobowych przez Wykonawcę, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich kontrolach i 

inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę, w szczególnośc i 

prowadzonych przez organ nadzorczy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczania, w tym także po rozwiązaniu umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić aby osoby mające 

dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały Dane Osobowe oraz sposoby ich 

zabezpieczania w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu umowy lub ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. 

9. Wykonawca nie będzie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Danych 

Osobowych z wyjątkiem sytuacji gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli zdaniem Wykonawcy 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych. 

11. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania 

Danych Osobowych wynikających z RODO i umowy, przez prawo żądania udzielania wszelkich informacji 

dotyczących powierzonych Danych Osobowych. 

12. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania audytów lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodności 

operacji przetwarzania z prawem i umową.  

13. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych, 

w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę 

Danych Osobowych lub dokonywanie kontroli w miejscach w których są przetwarzane Dane Osobowe. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego dotyczących zasad 

przetwarzania Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych, 

sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy wynikające z ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz przepisy RODO.  

2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                    WYKONAWCA  

 

 
 

……………………………………………..                                                          ………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE   

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Nazwa:  

 

Adres:   

  

NIP :  
 

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur 

oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez : 

 

DATA FOX SP. Z O.O. 

ul. ZAGÓRSKA 46 

 42-680 TARNOWSKIE GÓRY 

NIP 6452542406 / REGON 361063742 

 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 

przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail. 

 

Adres e-mail: ………………………………… 

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do 

odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o 

wycofaniu akceptacji. 

 

Data:  

 

  

Podpis klienta .......................................... 
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