ANEKS DO UMOWY AGENCYJNEJ
Dotyczy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarty w dniu 21.05.2018 roku w ………………… pomiędzy:
Biurem Podróży „ALTAMIRA” s. c. W. Mroczek K. Myszkowska z siedzibą w Katowicach
40-467 przy ul. Mysłowickiej 28 wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 812 posiadającym Gwarancję
Ubezpieczeniową Turystyczną w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA Polska pod nr
M 208421
NIP: 954-26-85-298 REGON: 241361843
reprezentowanym przez:
Kingę Myszkowską – Właściciel BP „ ALTAMIRA” s. c. /wpis do ewidencji działalności
gospodarczej nr 18132/
Wiolettę Mroczek – Właściciel BP „ ALTAMIRA” s. c. /wpis do ewidencji działalności gospodarczej
nr 18131/
zwanym dalej TOUROPERATOREM
a
Biurem:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
…………………………….…………………..………………………………………………………….
zwanym dalej AGENTEM

Strony zgodnie postanowiły , co następuje;
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Touroperator oświadcza, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dn. 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 (zwanego dalej „Rozporządzenie RODO”) jest
ADMINISTRATOREM danych osobowych zbieranych w jego imieniu przez AGENTA.
2. Touroperator powierza Agentowi w trybie Art. 28 Rozporządzenia RODO przetwarzanie
danych osobowych uczestników imprez turystycznych oferowanych przez Touroperatora,
którzy wykupili ją za pośrednictwem Agenta.
3. Agent zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym
aneksem, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującymi które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Agent oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Agent przetwarza powierzone dane osobowe przez okres obowiązywania niniejszej
Umowy wyłącznie w celu umożliwienia Touroperatorowi wykonania umowy z Klientem
oraz prowadzenia działań marketingowych dotyczących oferowanych przez Touroperatora
usług.
2. Agent będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane klientów
Administratorowi takie jak:
a. Imię i nazwisko ( imiona i nazwiska)
b. Adres i dane kontaktowe ( numer telefonu, adres e-mail)
c. Data urodzenia
d. Wszystkie informacje o formie płatności, w tym adres na fakturze
e. Imiona i nazwiska innych podróżnych którzy są uczestnikami imprezy, ich adresy
i dane kontaktowe
f. W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia – wszelkie dostępne informacje
dotyczące tych dzieci w przypadku uczestnictwa w imprezie bez opieki . Dane
takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek, język którym się dziecko komunikuje, imię
i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna , rodzaj więzi łączącej opiekuna z
osobą małoletnią , miejsce przebywania opiekuna podczas wypoczynku dziecka,
podanie osoby/ opiekuna który dziecko będzie odbierał z miejsca powrotu
g. Wszelkie dane uczestnika – pasażera zebrane przed podróżą : rodzaj numer, kraj
wydania i data ważności dokumentu tożsamości , data urodzenia
h. Numer Identyfikacji Podatkowej
i. Nazwa Firmy
j. Wszystkie dotychczasowe zmiany w/w danych
Agent jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych.
§3
Obowiązki Agenta
1. Agent w trakcie przetwarzania podejmuje środki bezpieczeństwa określone w Art. 32 RODO.
2. Agent zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym
aneksem, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Agent zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych .
4. Agent przetwarza powierzone mu dane osobowe w zakresie: zbierania, utrwalania,
organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania,
pobierania, przeglądania, wykorzystywania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania,
usuwania lub niszczenia.
5. Agent oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji o której mowa w art. 39a
Ustawy oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony
przetwarzanych danych są zgodne z przepisami Rozporządzenia
6. Agent po zebraniu danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania ich
Touroperatorowi.
7. Dane utrwalone przez Agenta stanowią własność Touroperatora.
8. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone przez Agenta
jedynie osoby posiadające wydane przez niego pisemne, imienne upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
9. Agent zobowiązuje się zachowanie w tajemnicy , ( o której mowa w art.28 ust3. pkt .b.
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby , które upoważnienia do przetwarzania
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danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy , zarówno w trakcie zatrudnienia ich u
Agenta , jak i po jego ustaniu.
Agent zleca przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy innym podmiotom odpowiedzialnym za sprzedaż w jego imieniu imprez
turystycznych. Zlecenie przez Agenta przetwarzania powierzonych danych osobowych innym
kategoriom podmiotów lub w innym zakresie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody
Touroperatora.
Zlecając przetwarzanie powierzonych danych osobowych innemu podmiotowi Agent zawiera
z nim umowę powierzenia, zgodną z Art. 28 RODO oraz upewnia się że będzie on przetwarzał
powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Agent ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
Agent zobowiązuje się współpracować z Touroperatorem w wywiązywaniu się z obowiązków,
których dane Strona dotyczą.
Agent po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, zależnie od decyzji Touroperatora
Agent usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
Agent w miarę możliwości pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązania się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
obowiązków określanych w art. 32 – 36 Rozporządzenia.
Na wniosek Touroperatora Agent zobowiązany jest przekazać dokumentację, w której Klienci
wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez
Touroperatora.
Agent zobowiązuje się niezwłocznie w ciągu 24 godzin zawiadomić Touroperatora o:
a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych
właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów
prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu
zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
c. czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o
wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone
Agentowi na podstawie niniejszej Umowy.
§4
Prawo Kontroli

1. Touroperator zgodnie z art. 28 ust.3 pkt. H) Rozporządzenia zastrzega sobie możliwość
kontroli sposobu wykonywania postanowień określonych w §3 niniejszej umowy przez
Agenta
2. Touroperator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Agenta w dni robocze
(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach
od 10.00 do 16.00, po uprzednim poinformowaniu Agenta z wyprzedzeniem nie krótszym niż
2 dni robocze
3. Agent zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dłużej niż 2 dni
Administrator ma prawo upoważnić inną osobę do realizacji uprawnień opisanych w pkt1§4
§5
Odpowiedzialność Agenta
Agent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową lub
przepisami Rozporządzenia RODO powierzonych mu danych osobowych.
2. W przypadku naruszenia przez Agenta przepisów Rozporządzenia RODO lub niniejszej
Umowy w następstwie, czego Touroperator , jako administrator danych osobowych zostanie
1.

zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Agent
zobowiązuje się pokryć Touroperatorowi poniesione z tego tytułu straty.
3. Agent zobowiązuje się niezwłocznie w ciągu 24 godzin zawiadomić Touroperatora o:
każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu
organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a
szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności
wszczętego dochodzenia,
§6
Czas obowiązywania Aneksu
1. Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia przez czas określony odpowiedni czasowi
obowiązywania umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Touroperatorem a Agentem
2. Wypowiedzenie staje się skuteczne w przypadku wypowiedzenia umowy w celu wykonania
której zawiera się niniejszy Aneks.
§7
Rozwiązanie Aneksu
1. Touroperator będący Administratorem danych może rozwiązać niniejszy Aneks ze skutkiem
natychmiastowym gdy Agent :
a. Pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie
b. Powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Touroperatora
c. Przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Aneksem
§8
Zasady zachowania poufności
1. Agent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Touroperatora czyli Administratora
danych i od współpracujących z mini osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej , pisemnej lub elektronicznej ( „ dane
poufne”)
2. Agent oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystane , ujawnione ani udostępnione bez pisemnej zgody
Touroperatora – Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienie posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy
§9
Postanowienia końcowe
1. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy polskiego Kodeksu
cywilnego oraz Rozporządzenia RODO
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy Touroperatora – Administratora danych

TOUROPERATOR

AGENT

