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Umowa zawarta w dniu zawarcia Umowy o Świadczenie usługi dostępu ARLITY CLOUD, która stanowi 

integralną część niniejszej umowy, 

pomiędzy: 

IdeaSystems sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-729), przy ul. Energetyków 7, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345776, 

NIP 929-182-08-46, Regon 080400208, reprezentowaną przez Bartosza Kotlarskiego, który 

oświadcza, że jest należycie umocowany do jej reprezentacji,  

zwaną dalej Przetwarzającym,  

a 

Usługobiorcą, w rozumieniu Umowy o świadczenie usługi dostępu ARLITY CLOUD i Regulaminu 

świadczenia usługi dostępu do ARLITY CLOUD, któremu Przetwarzający udostępnienia Aplikację, 

zwanym dalej Administratorem,  

niniejszej treści: 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:  

1. Umowa Główna - Umowa o świadczenie usługi dostępu do ARLITY CLOUD 

2. Regulamin - Regulamin świadczenia usługi dostępu do ARLITY CLOUD 

§ 1 

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

a w szczególności postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwane dalej RODO oraz 

właściwej realizacji usługi wynajmu aplikacji ARLITY CLOUD zgodnie z Umową Główną, 

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

określonym niniejszą umową. 

2. Administrator danych oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 

RODO w stosunku do danych powierzonych Przetwarzającemu. 

3. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe powierzone przez Administratora w granicach 

określonych niniejszą umową, Umową Główną oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym RODO. 

4. Wyrażenie przez Administratora zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez 

Przetwarzającego oraz akceptacja Regulaminu i Umowy Głównej stanowią udokumentowane 

polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 pkt. b RODO. 

§ 2 

1. Administrator oświadcza, że powierzone Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe 

zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO. Nie naruszył praw 

podmiotów tych danych, czy jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. W celu wykonania postanowień niniejszej Umowy Przetwarzający może przetwarzać Dane 

Osobowe wyłącznie w zakresie ich przechowywania, opracowywania, usuwania i udostępniania 

zgodnie z przeznaczeniem Usługi, polegającej na odpłatnym udostępnieniu Aplikacji na 
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warunkach zgodnych z Regulaminem dostępnym na stronie: https://arlity.com/regulamin. 

Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników Aplikacji  

w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i przyjętą polityką bezpieczeństwa. 

3. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego odbywa się na zlecenie Administratora, co 

oznacza, że każde przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenia 

Administratora zgodnie z Umową Główną, której zapisy określa Regulamin. Dane przetwarzane 

są w celu realizacji tej umowy i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania. 

4. Przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie danych dokonywane będzie wyłącznie w celu 

prawidłowego wykonania Umowy Głównej. 

5. Przetwarzający oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy 

prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie 

środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia 

oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

6. Przetwarzający gwarantuje, że każda osoba realizująca niniejszą umowę zobowiązana jest do 

bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z 

wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i 

udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca 

Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych 

osobowych.  

7. Przetwarzający deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w 

art. 32 RODO, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności 

powierzonych danych osobowych a w szczególności: 

a pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;  
b zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania;  
c zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  
d regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania 

8. Przetwarzający zobowiązuje się za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym 
z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem 
lub uszkodzeniem. 

§ 3 

1. Przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO oraz wszelkich 

przepisów wykonawczych. 

2. Przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 

3. Administrator powiadomi Przetwarzającego o wszelkich działaniach właściwych organów 

administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora. 
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4. Przetwarzający zapewnia, że powierzone mu Dane Osobowe będą udostępnione jedynie 

osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostały zobowiązane do 

zachowania tajemnicy w tym zakresie. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje 

dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

§ 4 

1. W oparciu o niniejszą umowę przetwarzane będą dane zwykłe w tym Dane Osobowe, w związku 

z realizacją Umowy, w celu zapewnienia dostępu do Aplikacji, korzystania z jej funkcjonalności 

oraz wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z jej używaniem przez Administratora. 

2. W oparciu o niniejszą umowę przetwarzane będą dane następujących kategorii osób: dane osób 

fizycznych, których dane zostały wprowadzone przez te osoby będące jednocześnie klientami 

Administratora korzystającymi z aplikacji lub użytkowników Aplikacji Administratora. 

3. Przetwarzający może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe: Imię, nazwisko, 

stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres i inne. Biorąc pod uwagę specyfikę 

korzystania z Aplikacji dokładny zakres przetwarzanych Danych Osobowych wprowadzonych do 

Aplikacji przez klientów Administratora lub Użytkowników Aplikacji Administratora zależy od 

działań samych Użytkowników i określenia zakresu pozyskiwanych danych.  

4. Przetwarzający informuje Administratora i Użytkowników Aplikacji Administratora, że są 

odpowiedzialni za Dane Osobowe uzupełniane przez nich w Aplikacji w zakresie posiadania 

podstawy prawnej ich przetwarzania i sposobów ich przetwarzania. Administrator i Użytkownicy 

Aplikacji Administratora nie powinni przesyłać ani inaczej ujawniać danych wrażliwych swoich 

jak i jakichkolwiek innych osób, poprzez Aplikację lub w jakikolwiek inny sposób.  

5. Przetwarzający będzie przetwarzał dane w wersji elektronicznej z wykorzystaniem 

oprogramowania w postaci Aplikacji oraz innych narzędzi wymaganych do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

6. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy Głównej. 

7. Przetwarzający wdroży wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności 

uwzględni dokonanej przez Przetwarzającego oceny ryzyka przetwarzania Danych Osobowych i 

wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwy i dostosowany do 

ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych poziom ich bezpieczeństwa. 

8. Każda ze stron niniejszej umowy odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz 

osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego, ustaw, przepisów RODO oraz Umowy Głównej. 

9. Przetwarzający jest wyłączony z odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie danych 

osobowych na zasadach opisanych w niniejszej umowie w tej części systemu informatycznego, 

która jest zarządzana przez Administratora.  

§ 5 

1. Wypowiedzenie Umowy Głównej świadczenia usługi wynajmu Aplikacji skutkuje 

wypowiedzeniem niniejszej umowy. 

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy powoduje uniemożliwienie wykonywania Umowy Głównej 

przez Przetwarzającego i jest jednoznaczne z jej wypowiedzeniem. 

3. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości zobowiązuje 

się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
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jej praw określonych w rozdziale III RODO, a także wywiązać się z obowiązków określonych w 

art. 32-36 RODO. 

4. Po zakończeniu świadczenia Usługi Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa 

lub zwraca mu wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 

Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie Danych Osobowych. 

§ 6 

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z usług innych 

podmiotów przetwarzających. Przetwarzający zobowiązuje się informować Administratora o 

wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 

takich zmian w terminie 7 dni od dnia poinformowania. W przypadku wyrażenia przez 

Administratora sprzeciwu Przetwarzający może wypowiedzieć niniejszą umowę oraz Umowę 

Główną ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

2. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają - na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają 

prawu Unii Europejskiej lub prawu innego państwa członkowskiego - te same obowiązki ochrony 

danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między Administratorem a Przetwarzającym, o 

których mowa w niniejszej umowie i Umowie Głównej a w szczególności obowiązek zapewnienia 

wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO oraz innych przepisów prawa. Jeżeli ten inny 

podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 

danych, odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego 

podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym, ale ograniczona jest do wysokości 

jednego abonamentu miesięcznego. 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań przy rozwiązywaniu wszelkich sporów 

mogących wystąpić w przyszłości w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w drodze 

obustronnych uzgodnień i porozumień. W przypadku, gdy powstałego sporu nie da się 

rozstrzygnąć w sposób określony powyżej, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla 

siedziby Przetwarzającego. 

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne nie uchybia to mocy 

pozostałym, a strony niniejszej umowy będą dążyć do zastąpienia nieważnego postanowienia 

ważnym zapisem odzwierciedlającym pierwotna wolę stron niniejszej umowy. 

 

§8 

1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z następujących innych 

podmiotów przetwarzających: 

a) podwykonawcy Przetwarzającego świadczącego usługi w oparciu umowę 

cywilnoprawną, będącego administratorem IT - MAREK RUDZIAK, ul. Słowacka 8B/7 65-

943 Zielona Góra, NIP 973-061-12-41 

b) podmioty prowadzące obsługę księgową i rachunkową Przetwarzającego, 
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c) podmioty dostarczające Przetwarzającemu usługi hostingu – OVH Sp. z o.o., ul. 

Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 8992520556 

 

 

 

Data i podpisy osób upoważnionych do zawarcia umowy 
 

 

……………………………………                                                                 ……………………………………  

       Przetwarzający                                                  Administrator  

 


