
 

 

str. 1 

 

 

POROZUMIENIE WSPÓŁADMINISTRATORÓW 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

zawarte pomiędzy: 

1) Kancelarią Prawną-Inkaso WEC S.A., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 381779, NIP 7252042800, reprezentowaną przez Remigiusza Brzezińskiego – prezesa 

zarządu, 

2) SME Solutions Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 354013, NIP 7252022507, reprezentowaną przez Sylwię Pastusiak – Brzezińską - prezesa zarządu, 

3) Kancelarią Prawną WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 511584, NIP 7252076319, reprezentowaną przez Jacka Sroczyńskiego – 

komplementariusza, 

4) Kancelarią Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k.,  z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Piotrkowskiej 270, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 689605, NIP 7252218498, reprezentowaną przez: 

Katarzynę Witczak – komplementariusza, 

5) e-wierzyciel.pl sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 422889, NIP 7252061648, reprezentowaną przez Remigiusza Brzezińskiego – prezesa zarządu  

 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub „Grupą WEC” a każda ze Stron  „administratorem danych” 

zważywszy, że: 

1. Strony powiązane są ze sobą kapitałowo i organizacyjnie, 

2. Strony korzystają ze wspólnej infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych i aplikacji 

służących przetwarzaniu danych osobowych, 

 

strony postanowiły co następuje: 

§ 1 

Strony  dopuszczają wzajemne powierzanie przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań 

określonych w statutach, umowach i innych aktach założycielskich Stron, w tym przede wszystkim związaną z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

§ 2 

Wzajemne powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas nieokreślony, ograniczony 

wyłącznie czasem trwania zadań określonych w §1 niniejszej umowy. 
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§ 3 

Przetwarzanie może dotyczyć zarówno danych zapisanych w systemach informatycznych jak i w systemach 

tradycyjnych.  

§ 4 

Wspólnemu przetwarzaniu mogą podlegać wszelkie dane osobowe zbierane przez Strony, w tym dane osobowe 

klientów i potencjalnych klientów Stron, dane osobowe dłużników, dane osobowe związane z procesami 

obsługi kadrowo-płacowej, podatkowej i administracyjnej.  

§ 5 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w 

niniejszej umowie. 

2. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone dane  z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

opisanymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa regulującymi przetwarzanie danych osobowych, 

chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą. 

§ 6 

1. Strony wzajemnie powierzające sobie dane osobowe wskazane w niniejszej umowie, stosownie do roli 

jaką pełnią w procesie przetwarzania przedmiotowych danych osobowych,  zobowiązują się do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 

danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.  

2. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone zostaną jedynie osoby prawidłowo upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych. Strony zobowiązują się do wdrożenia środków organizacyjno-

technicznych uniemożliwiających przetwarzanie danych osobowych przez osoby nieupoważnione. 

3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy 

co do tych danych w czasie zatrudnienia w podmiotach Grupy WEC, jak i po ustaniu. Obowiązek 

zachowania tajemnicy może wynikać także z ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej 

(np. tajemnicy radców prawnych czy biegłych rewidentów). 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania osoby wyznaczonej zgodnie z odrębną procedurą, 

o każdym wystąpieniu osoby, której dane dotyczą, z żądaniem spełnienia praw wskazanych w art. 15-23 

RODO. 

5. Strony zobowiązują się do informowania w ciągu 24 godzin o każdym zdarzeniu wpływającym na 

bezpieczeństwo powierzonych danych, zgodnie z odrębną procedurą. 

6. Strony, stosownie do roli w procesie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) 

RODO mają prawo wzajemnej kontroli, czy środki zastosowane przez drugą stronę przy przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

7. Strony, w przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu zadań wynikających z niniejszej umowy 

zobowiązują się do ustalenia i wdrożenia planów naprawczych usuwających przedmiotowe naruszenia. 

§ 7 

1. Każdy z administratorów odpowiada za prawidłowe wykonanie obowiązków nałożonych przez RODO, w 

tym za realizację praw osób, których dane dotyczą, a których dane zostały przetwarzane w związku z 

wykonywaniem przez tego administratora zadań, o jakich mowa w § 1 umowy. Odpowiedzialność ta nie 

narusza ustalonych w odrębnych procedurach i umowach Grupy WEC zasad przetwarzania danych, 

informowania osób, których dane dotyczą oraz realizowania ich praw.  

2. W szczególności zasadą powinno być, że  każdy z administratorów we własnym zakresie powinien 

dopełnić obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą. Sposób zabezpieczenia danych, 

realizacji praw osób których dane dotyczą, postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych 

określają odrębne procedury przyjęte przez Grupę WEC.  
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§ 8 

1. Powierzanie danych podwykonawcom regulują umowy zawierane przez Strony umowy, przy uwzględnieniu 

postanowień Polityki Ochrony Danych Osobowych w Grupie WEC.  

2. Podmiot przetwarzający dane osobowe ponosi pełną odpowiedzialność wobec strony pełniącej rolę 

Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

3.  Strony mogą powierzać dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Danych Osobowych w  Grupie WEC.  

§ 9 

1. Umowa została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla 

którejkolwiek ze stron.  

 

PODPISY STRON: 

 


