UMOWA NAJMU SAMOCHODU
Nr ……./……....
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umowa”) została zawarta w dniu ………………….. roku w
Żywcu
pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako „Strona” oraz łącznie jako „Strony”):
Kaja Żywiec sp. z o.o.
34-300 Żywiec
Ul. Kościuszki 29
Nip: 5470087260
Reprezentowana przez – ……………………………..
Zwanym dalej Wynajmującym
a
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

zwanym dalej Najemcą :

1 Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.

Wynajmujący oddaje Najemcy samochód campingowy …………………..
rok produkcji ………………….
o numerach rejestracyjnych ……………………..
Nr. Vin ………………………….

Przebieg km……………( uzupełnienie w momencie odbioru)
limit 400km dziennie liczony łącznie za cały pobyt .
Za każdy dodatkowy 80 gr. za każdy kilometr.
1.2 Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczaniem i właściwościami oraz zgodnie z Warunkami Ogólnymi Wynajmu
Samochodu zwanymi dalej WOWS, oraz używać go zgodnie z zasadami prawidłowej
eksploatacji.
1.3 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania wynajmowanym
samochodem
niniejszej umowy w zakresie określonym treścią niniejszej Umowy.
1.4 Samochód wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne:
- garnki
- talerze
- czajnik
- komplet sztućców

- mata podłogowa pod markizę
- pasy, śledzie i młotek do mocowania markizy
- stolik i krzesła
- pozostałe wyposarzenie które ujęte będzie w protokole przekazania
1.5 Najemca oświadcza że jest mu znana specyfikacja techniczna pojazdu zamieszczona
na stronie Wynajmującego i nie zgłasza do niej zastrzeżeń, stan techniczny pojazdu
ujęty będzie w protokole przekazania samochodu"

1.6 Najemca oświadcza, iż zapoznał warunkami ubezpieczenia i nie wnosi żadnych uwag.
1.7 Najemca oświadcza, iż zgodnie z punktem 2.1 WOWS drugim kierowca będzie:
…………………………………………………………………………………….
2 Wydanie dokumentów
2.1 Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej:
2.1.1 kluczyki,
2.1.2 dowód rejestracyjny,
2.1.3 ważną polisę ubezpieczeniowa OC i AC
2.1.4 kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń.
których odbiór Najemca pokwituje przy odbiorze.
2.2 Wynajmujący oświadcza, ze samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawna
gaśnice, zestaw naprawczy koła , oraz jest zatankowany do pełna.
2.3 Z chwila odbioru samochodu strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy,
potwierdzający stan licznika samochodu, stan płynów, stan techniczny oraz rzeczy wydane
Najemcy na podstawie niniejszej umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik do
niniejszej umowy i stanowi jej integralna cześć.
3 Czas trwania Umowy
3.1 Wynajmujący wypożycza samochód od dnia …………. godzina 12 00.do dnia
………………… do godziny 12 00, ilość dni ………….. .
3.2 Po upływie terminu określonego w ust. 1 Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego
zwrotu przedmiotu opisanego w punkcie 1.1
3.3 Najemca zwraca samochód w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia
umowy najmu bez zgody Wynajmującego.
3.4 W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie,
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości stosownie do postanowień
punktu 7.2.1. WOWS
3.5 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu
i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o
kradzieży i spowoduje to całkowita utratę kaucji
3. Wynajmujący pobiera opłatę za
- opróżnienie toalety z kwocie 300zł (jeżeli nie jest opróżniona).
- za oddanie samochodu nie umytego z zewnątrz ( według oceny stanu i rodzaju zabrudzenia)
jednak nie mniej niż 500 złotych, w tym przypadku nie ma możliwości zwrotu kaucji w dniu
zwrotu samochodu.
- za oddanie samochodu nie umytego wewnątrz ( według oceny stanu i rodzaju zabrudzenia)
jednak nie mniej niż 500 złotych, w tym przypadku nie ma możliwości zwrotu kaucji w dniu
zwrotu samochodu.
4 Wynagrodzenie
4.1 Tytułem wynagrodzenia za korzystania z przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty …………….. zł netto za każda dobę
4.2 Powyższe wynagrodzenie jest płatne zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 4 WOWS
które są integralną częścią umowy.

4.3 Wynajmujący w dniu najmu pobiera jednorazowo 300 za Serwis (Pełne butle gazowe , płyny
do WC , pełny instruktarz w zakresie użytkowania.)
5 Załączniki
5.1 Pozostałe zobowiązania stron i obowiązki w nich wynikające ujęte są w „Warunkach
Ogólnych Wynajmu Samochodu”, które stanowią jej integralna cześć.
6 Postanowienia końcowe
6.1 Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy:
6.1.1 miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z załącznikami oraz treścią Umowy,
6.1.2 uzyskał możliwość przedyskutowania z przedstawicielem Wynajmującego wszelkich
kwestii niejasnych dla niego lub budzących jakiekolwiek jego wątpliwości,
6.2 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
6.3 Rozwiązywanie Sporów
6.3.1 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy lub z
nią związane, bez względu na to czy spory te lub roszczenia wynikają z niniejszej
Umowy czy z przepisów prawa (włączając w to spory o ważność niniejszej Umowy) będą
rozpoznawane przez Sad miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego
6.3.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy kodeksu
cywilnego.
W SAMOCHODZIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
KOSZT WYNAJMU …….. ( ……………………..netto)…………
(…………………………………… zł brutto)
300 ZŁ SERWIS gotówką/przelew
4000 KAUCJA gotówka/przelew.
………….. (……………………………… ) ZŁ ZADATEK PŁATNY PRZELEW DO
………………….
Na konto nr : 30 8137 0009 0032 4483 2000 0010

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU
(WOWS)
1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu.
1.1 Poniższe Warunki Ogólne Wynajmu samochodu określają prawa i obowiązki
Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu . Niniejsze
Warunki stanowią integralna część umowy Najmu samochodu i staja się wiążące dla Stron
z chwila podpisania umowy najmu samochodu .
1.2 Przedmiotem (umowy) wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu
wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym
o którym mowa w punkcie 2.3 umowy Najmu.
1.3 Wynajem rozpoczyna się z chwila przekazania samochodu Najemcy i
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w umowie.
1.4 Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy
oraz stanowi załącznik do umowy wynajmu.

2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy
2.1 Kierowca samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana,
wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem campingowym
musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadacz prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.
2.1.1 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w dniu
podpisania umowy, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których
mowa w punkcie 2.1. niniejszego dokumentu.
2.2 Najemca jest osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań stawianych przed
kierowca.
2.3 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch
aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo
jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z
KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu gospodarczego.
2.4 Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie
wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich
uczestników podróży w tym także kierowcy.
2.4.1 W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność
jest solidarna.
3 Ubezpieczenie
3.1 Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca otrzyma kopie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz
wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca /
kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełna
odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje,
gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
3.2 Odpowiedzialność za wszystkie szkody komunikacyjne oraz zniszczenie lub uszkodzenie o wartości do 4000
(cztery tysiące złotych) (w przeliczeniu na dzień powstania szkody) powstałe z winy Najemcy i / lub
kierowcy jest odpowiedzialny Najemca. Kaucja w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu,
bądź kradzieży przepada na rzecz Wynajmującego.
3.3 Odpowiedzialność za wszystkie szkody nie komunikacyjne powstałe z winy Najemcy do kwoty 4000.00zł
ponosi Najemca .
4 Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności
4.1 Rezerwacji samochodu campingowego można dokonywać droga telefoniczna lub
elektroniczna (e-mail), otrzymując również droga elektroniczna potwierdzenie złożenia
rezerwacji samochodu campingowego.
4.2 Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu ) ustalana jest na podstawie
aktualnego cennika i jest określona w umowie najmu.
4.3 Aby dokonać rezerwacji samochodu campingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjna w
wysokości 20 % całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej 1000 PLN. Opłatę
rezerwacyjna należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia
rezerwacji na konto Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem wynajmu
opłatę rezerwacyjna należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% procent
ogólnej wartości opłaty za wynajem.
4.4 W przeciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien się stawić w
siedzibie Wynajmującego w celu podpisania Umowy Najmu wraz z potwierdzeniem
uiszczenia opłaty o której mowa w punkcie 4.3.
4.4.1 W przypadku nie podpisania umowy Najmu w terminie określonym w punkcie 4.4
poczytuje się , iż Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu. W stosunku do już
wpłaconej kaucji odpowiednio stosuje się pkt. 6.1.
4.5 Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 2 dni przed
rozpoczęciem okresu wynajmu. Data dokonania płatności jest data wpływu środków na
konto Wynajmującego.
4.6 Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacja z
wynajmu pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
4.7 Po podpisaniu umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za

zgoda Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30
dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na
zasadzie odstąpienia od umowy.
4.7.1 W przypadku rozwiązania umowy na zasadzie punktu 4.6 postanowienia punktu
6.1 stosuje się odpowiednio.
4.8 W przypadku gdy wcześniejszy najemca uszkodzi samochód który nie będzie się nadawał do dalszej jazdy
wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy i wróci kolejnemu/kolejnym najemcą należności jakie do tego
momentu uiścili na rzecz wynajmującego . Najemca oświadcza iż nie będzie się domagał się innych
kosztów od wynajmującego .
4.9 W przypadku gdy samochód zepsuje się przed terminem wynajmu kolejnego najemcy i nie będzie się
nadawał do dalszej jazdy , wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy i wróci kolejnemu/kolejnym
najemcą należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz wynajmującego . Najemca oświadcza iż nie
będzie się domagał się innych kosztów od wynajmującego.
5 Kaucja
5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 4000 złotych jako kaucje na
zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy,
wynikających z umowy, a w szczególności:
5.1.1 w przypadku kradzieży samochodu, lub szkody całkowitej z winy Najemcy
-potrącenie 100% kaucji + inne koszty jeżeli takie wynikną do ustalenia z Wynajmującym Najemca
zobowiązuje się pokryć .
5.1.2 zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu, zgodnie z cennikiem
5.1.3 zgubienie dowodu rejestracyjnego, zgodnie z cennikiem
5.1.4 wypalenie lub spowodowanie w inny sposób dziury w tapicerce - potrącenie 100% kaucji
5.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego lub gotówką najpóźniej w dniu
odbioru samochodu.
5.3 Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu jednakże nie
wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z
Umowy Najmu.
5.3.1 Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potracenia z Kaucji zobowiązań
Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności
zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków
nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę
najpóźniej w dniu zwrotu samochodu.
5.4 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie
wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty
zobowiązania.
6 Odstąpienie od Umowy
6.1 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna
wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.
6.2 Odstąpienie od umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
6.3 Za datę odstąpienia od umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia
do Wynajmującego.
6.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do
bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.
7 Przekazanie i zdanie samochodu
7.1 Możliwość oraz czas wynajmu samochodu zależny jest od okresu, w jakim strony
zamierzają wynająć samochód. Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż:
7.1.1 Sezon wysoki stanowi okres od maja do września
7.1.2 Sezon średni stanowią miesiące kwiecień i październik
7.1.3 Sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku nieuwzględnione w powyższych punktach
7.2
W sezonie wysokim samochody campingowe wynajmowane są na minimalny okres siedmiu dni.
7.2.1 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu określonego w umowie, Najemca zobowiązuje się
do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zwrotu
samochodu.
7.3 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do
natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.
7.4 Dla sezonów średniego i niskiego minimalny okres wynajmu to trzy dni, a dzień oraz

godzina odbioru i zdania samochodu jest ustalana indywidualnie.
7.5 Przed przekazaniem samochodu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie
obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie
Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
7.6 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie,
Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.
7.7 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu
i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o
kradzieży i spowoduje to całkowita utratę kaucji.
8 Postępowanie w przypadku awarii / wypadków.
8.1 Samochód objęty jest pełna gwarancja producenta.
8.2 W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od
rodzaju uszkodzenia / awarii.
8.3 Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu
technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie
uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i
odpowiedni stan techniczny pojazdu.
8.4 W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do
zwrotu poniesionych kosztów na usuniecie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej
dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność
dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała
użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za
dni wyłączone z możliwości użytkowania.
8.5 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełna odpowiedzialność za
ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.
8.6 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest
możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani
pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.
9 Ograniczenia w zakresie użytkowania
9.1 Samochód Campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych
niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach
samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do
transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych,
9.2 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu
9.3 Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do
regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do
bezpiecznej jazdy.
9.4 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub
innych używek.
9.5 Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
9.6 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wspólnoty
europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy
Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione.
Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi,
rozruchami i zamieszkami.
9.7 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych sybstancji .
10. Załączniki do umowy :
- Załącznik nr 1 - Umowa powierzenia danych
- Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna

...................................................
Wynajmujący

......................................................
Najemca

Załącznik nr 1 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH ......................
Zawarta w dniu ……………………... pomiędzy:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
reprezentowaną przez:
1/ ....................................................
2/ ....................................................
zwaną w dalszej części „ADMINITRATOREM”
a
KAJA ŻYWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w ŻYWCU
pod adresem:
KOŚCIUSZKI 29, 34-300 ŻYWIEC,
reprezentowanym przez PREZESA ZARZĄDU – WOJCIECHA ZAJĄC
zwanym w dalszej części „PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM”
zwanymi w dalszej części łącznie „STRONAMI” lub oddzielnie – „STRONĄ”
o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane
osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1.
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy
dane osobowe w postaci imię , nazwisko, pesel, data i miejsce urodzenia, adresy ( w
tym korespondencyjne i zamieszkania), informacji o dokumentach weryfikujących
(paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, NIP),informacji kontaktowych( telefon, adres email) .

2.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy ........................ dot.
Wynajmu samochodu specjalnego.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, 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 Rozporządzenia.
2.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu
realizacji niniejszej umowy.
4.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego
ustaniu.
5.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
6.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia.
7.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.
§4
Prawo kontroli
1.
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo
kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzającego i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
3.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7
dni.
4.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1.
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3.
Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za
nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1.
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych
osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych
danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
§7
Czas obowiązywania umowy
1.
Niniejsza
umowa
obowiązuje
od
dnia
jej
zawarcia
przez
czas
nieokreślony/określony* od ….. do ….. .
2.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8
Rozwiązanie umowy
1.
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;
§9
Zasady zachowania poufności
1.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
2.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§10
Postanowienia końcowe
1.
Umowa została sporządzona w dwóch 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 Administratora.

Administrator

Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH ......................
Zawarta w dniu ……………………... pomiędzy:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
reprezentowaną przez:
1/ ....................................................
2/ ....................................................
zwaną w dalszej części „ADMINITRATOREM”
a
KAJA ŻYWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w ŻYWCU
pod adresem:
KOŚCIUSZKI 29, 34-300 ŻYWIEC,
reprezentowanym przez PREZESA ZARZĄDU – WOJCIECHA ZAJĄC
zwanym w dalszej części „PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM”
zwanymi w dalszej części łącznie „STRONAMI” lub oddzielnie – „STRONĄ”
o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
4.
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
5.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane
osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
6.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
3.
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy
dane osobowe w postaci imię , nazwisko, pesel, data i miejsce urodzenia, adresy ( w
tym korespondencyjne i zamieszkania), informacji o dokumentach weryfikujących
(paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, NIP),informacji kontaktowych( telefon, adres email) .

4.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy ........................ dot.
Wynajmu samochodu specjalnego.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
8.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, 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 Rozporządzenia.
9.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
10.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu
realizacji niniejszej umowy.
11.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego
ustaniu.
12.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
13.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia.
14.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.
§4
Prawo kontroli
5.
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo
kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
6.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzającego i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
7.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7
dni.
8.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
5.
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
6.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
7.
Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

8.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za
nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
3.
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
4.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych
osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych
danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
§7
Czas obowiązywania umowy
3.
Niniejsza
umowa
obowiązuje
od
dnia
jej
zawarcia
przez
czas
nieokreślony/określony* od ….. do ….. .
4.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8
Rozwiązanie umowy
2.
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
d) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
e) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
f) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;
§9
Zasady zachowania poufności
3.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
4.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§10
Postanowienia końcowe
4.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej
ze stron.
5.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Rozporządzenia.

6.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy
będzie sąd właściwy Administratora.

Administrator

Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 2 do umowy
Klauzula informacyjna- Klient/Zleceniobiorca:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAJA ŻYWIEC Sp. z o. o., ul.
Kościuszki 21, 34-300 Żywiec.
2. Pani/Pana

dane

osobowe

przetwarzane

są

w

celach

kontaktowych,

marketingowych oraz umownych na podstawie Artykułu 6 pkt. 1b oraz 1c RODO.
3. Odbiorcą

Pani/Pana

administratora

danych

danych

osobowych

osobowych,

są

podmioty

osoby

upoważnione

upoważnione

na

przez

podstawie

przepisów prawa, oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy oraz
dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przez czas określony w przepisach prawa, do
czasu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym.

