
OWP – Ogólne warunki powierzania przetwarzania danych osobowych zleceniodawcom 
przez GAZEX-Drzewicki Sp. j. z dnia 15 czerwca 2018 r. 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Zleceniodawcom, dalej zwane „OWP” określają zasady 
przetwarzania danych osobowych powierzanych przez Spółkę GAZEX-Drzewicki Sp. j. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-867 
Warszawa, ul. Baletowa 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 91950, 
dalej zwaną „Spółką” lub „Administratorem”, zleceniodawcom będącym stronami umów o świadczenie usług serwisowych lub 
o wykonanie robót instalacyjnych zawieranych ze Spółką, dalej zwanych „Zleceniodawcami” lub „Podmiotami Przetwarzającymi”. 

2. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać powierzone mu przez Administratora Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i w celu 
określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. 

3. Podmiot Przetwarzający może rozpocząć przetwarzanie Danych Osobowych po złożeniu Spółce w formie pisemnej lub 
elektronicznej oświadczenia, zawierającego zobowiązanie do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszymi OWP oraz 
o zapoznaniu się z ich treścią. 

4. Na wniosek Zleceniodawcy Spółka może udostępnić mu pisemnie, ustnie lub drogą elektroniczną dane osobowe, obejmujące imię, 
nazwisko oraz numer PESEL, dalej zwane łącznie „Danymi Osobowymi”, osoby zatrudnianej przez Spółkę, która ma wykonać 
usługi lub roboty na terenie nieruchomości Zleceniodawcy, w celu umożliwienia Zleceniodawcy weryfikacji tożsamości tej osoby. 

5. Spółka może również udostępnić Zleceniodawcy kopie dokumentów zawierających dane osobowe, potwierdzających uprawnienia 
osoby, o której mowa w ust. 4, do wykonania usługi lub robót, w tym w szczególności certyfikaty i zaświadczenia. 

6. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia tożsamości osoby, 
o której mowa w ust. 4 oraz weryfikacji posiadania przez tę osobę uprawnień do wykonania na rzecz Zleceniodawcy usług lub 
robót instalacyjnych. 

7. Poprzez Przetwarzanie Danych Osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na tych danych, takie jak zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się 
w systemach informatycznych. 

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych mu przez Administratora Danych 
Osobowych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki organizacyjne i techniczne związane 
z przetwarzaniem danych, zgodnie z przepisami 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 (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, 
„Rozporządzenie”). 

9. Podmiot Przetwarzający upoważni pisemnie osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy do przetwarzania 
Danych Osobowych przekazanych przez Administratora zgodnie z zapisami niniejszej umowy i zobowiąże je do zachowania 
poufności. 

10. Podmiot Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z nienależytym 
przetwarzaniem przez Podmiot Przetwarzający i osoby przez niego upoważnione powierzonych mu Danych Osobowych. 

11. Podmiot Przetwarzający nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną 
powyższego jest zdarzenie wynikające z winy Administratora. 

12. Podmiot Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych przekazanych mu przez Administratora innemu podmiotowi 
przetwarzającemu tylko za wiedzą i po uzyskaniu uprzedniej, zgody Administratora w formie pisemnej. Odpowiedzialność za 
działania i zaniechania tego podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych ponosi Podmiot Przetwarzający jak za działania 
własne. 

13. Administrator jest upoważniony do kontrolowania, czy Podmiot Przetwarzający przetwarza powierzone mu Dane Osobowe 
zgodnie z niniejszą Umową, a także z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami Rozporządzenia w zakresie, w jakim 
ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności przez Administratora. 

14. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do współdziałania z Administratorem przy wywiązywaniu się przez Administratora 
z obowiązków wynikających z Rozporządzenia, w tym w szczególności, z obowiązku zgłaszania naruszeń powierzonych mu 
Danych Osobowych, realizacji praw osób, których Dane Osobowe zostały powierzone Podmiotowi Przetwarzającemu, takich jak 
prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawa usunięcia danych. 

15. Po wykonaniu usług lub robót instalacyjnych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia wykonywania usług lub robót instalacyjnych usunie wszelkie zapisy (w formie 
pisemnej, elektronicznej i każdej innej), zawierające Dane Osobowe, chyba że uprawnienie do ich dalszego przetwarzania będzie 
wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zgody udzielonej Podmiotowi Przetwarzającemu bezpośrednio 
przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą. W szczególności Podmiot Przetwarzający trwale usunie z pamięci urządzeń 
informatycznych oraz zniszczy wszystkie wydruki stanowiące kserokopię certyfikatów lub zaświadczeń (w szczególności 
zaświadczeń lekarskich), o których mowa w ust. 5. 

16. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora o jakimkolwiek podejrzewanym lub 
faktycznym naruszeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia, nie później jednak, niż 
w terminie 24 h od powzięcia wiedzy o naruszeniu. 

17. Postanowienia OWP obowiązują przez cały czas faktycznego przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający. 
18. Do kwesgi nieuregulowanych w niniejszych OWP mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Strona �  z �  1 1
______________________________________________________________________________ 

Gazex-Drzewicki Sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa 
 KRS: 91950, NIP: 521-044-75-66, REGON: 012542051


