
Aneks nr 1 do UMOWY APG 
 

 

 

zawarty w dniu 2018.05.24 pomiędzy: 

 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………………………. 

 

adres email: 

 ………………………………………………………… 

zwaną dalej Licencjobiorcą i Administratorem Danych Osobowych, i ADO 

a 

SIGMA PIW sp. z o.o.,  

ul. Kolejowa 38,  

32-080 Zabierzów  

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124459 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 69.600,00 zł. 

NIP 676-007-54-55 

 

reprezentowaną przez: 

 Mariusz Kinczkowski – Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej Licencjodawcą i Podmiotem Przetwarzającym 

 

 

1. Strony dodają do zawartej umowy APG następujące dodatkowe postanowienia w celu zapewnienia zgodności 

współpracy stron z ustawą „RODO”: 

 

§10 

Licencjobiorca przy użyciu oprogramowania Licencjodawcy przetwarza zbiory danych osobowych. Dla tych zbiorów 

Licencjobiorca pełni funkcję Administratora Danych Osobowych 

 

§11 

Administrator Danych Osobowych zleca Licencjodawcy usługę wsparcia serwisowego, w tym w zakresie przetwarzania 

zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez oprogramowanie Licencjodawcy i inne z nim funkcjonalnie 

powiązane. Usługa wsparcia serwisowego polega m.in. na instalowaniu nowych wersji programów i związanej z tym 

aktualizacji bazy danych, usuwaniu awarii bazy danych, analizie bazy danych w celu wyjaśnienia nieprawidłowości, 

instalacji i konfiguracji archiwizacji oraz wszelkich transmisji. W tym zakresie Licencjodawca będzie pełnił funkcję 

Podmiotu Przetwarzającego. Wykaz programów (z którego wynikają przetwarzane zbiory danych) zawiera załącznik nr 1 

do umowy APG i załącznik nr 1 do umowy APG+ (jeśli umowa APG+ została zawarta).  

§12 

Podmiot Przetwarzający: 

1. prowadził będzie przetwarzanie wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych Osobowych. Jako 

udokumentowanie polecenie strony uzgadniają zgłoszenie serwisowe wprowadzone przez serwis internetowy 

Podmiotu Przetwarzającego tj. stronę www.piwsigma.com.pl, zakładka Strefa klienta, link „zgłoszenie serwisowe”. 

W sytuacjach nadzwyczajnych ADO może przekazać polecenie telefonicznie, które w jego imieniu zostanie 

zarejestrowane jako zgłoszenie serwisowe i upoważnia Podmiot Przetwarzający do dokonania przetwarzania w 

oparciu o tak przekazane polecenie. Przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający potwierdzi 

autentyczność zgłoszenia kontaktując się telefonicznie z osobą która je wprowadziła. 

2. upoważni swoich pracowników do wykonywania operacji wsparcia serwisowego na zbiorach danych osobowych 

ADO i zobowiąże ich do zachowania tajemnicy. 

3. podejmie wszelkie niezbędne z punktu widzenia planowanego przetworzenia środki wymagane na mocy art.32 

ustawy RODO, w tym w szczególności przed wykonaniem przetworzenia dokona zabezpieczenia danych w zakresie 

których planowane jest przetworzenie w sieci ADO poprzez utworzenie ich kopii. 

4. jeśli przetwarzanie wymagać będzie pobrania danych z sieci ADO do sieci Podmiotu Przetwarzającego, to w 

terminie do 7 dni od zakończenia przetwarzania Podmiot Przetwarzający usunie te dane ze swojej sieci. 

 

  

http://www.piwsigma.com.pl/


§13 

Rozliczenia tytułem wykonania usługi wsparcia serwisowego dokonywane będą na bieżąco w oparciu o aktualny cennik 

Podmiotu Przetwarzającego lub w oparciu o inne umowy zawarte między stronami, w tym umowę APG+ i NET. 

 

 

§14 

Strony wyjaśniają, że 

1. charakter zleconego przetwarzania dokonywanego przez Podmiot Przetwarzający nie może spowodować 

naruszenia praw lub wolności osób których dane dotyczą 

2. przetwarzanie dokonywane będzie w sposób sporadyczny,  

3. nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy RODO,  

4. nie obejmuje danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 

ustawy RODO   

5. Podmiot Przetwarzający zatrudnia mniej niż 250 osób. 

 

§15 

ADO upoważnia Podmiot Przetwarzający do przesyłania korespondencji techniczno-handlowej na podany w nagłówku 

umowy adres email. 

 

2. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze strony Podmiotu Przetwarzającego     Ze strony ADO 


