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UMOWA NAJMU SKANERA 

 

zawarta dnia ……………… w Warszawie (dalej „Umowa”) pomiędzy: 

 

1. Warsaw Design Atelier z siedzibą w Piasecznie pod adresem  

05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 35  

o numerze NIP:  

REGON:  

zwaną dalej „Wynajmującym” lub WDA 

 

a 

 

2. ……………..  z siedzibą w …………………… pod adresem…………………….                    

ul.  

posiadający numer NIP: ………….. , REGON: …………….., wpisaną do rejestru spółek 

 KRS …………………….. 

 

zwany dalej „Najemcą” 

 

Wynajmujący i Najemca zwani dalej także łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”, 

postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę o treści następującej: 

 

 

§1 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON 

 

1. Wynajmujący oświadcza, że: 

1.1 jego dane identyfikacyjne podane w komparycji Umowy nie uległy zmianie do dnia 

podpisania niniejszej Umowy, ani też nie podjęto żadnych działań zmierzających do 

zmiany tych danych, 

1.2 nie toczy się wobec niego żadne postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub 

administracyjne, łącznie z procedurami egzekucyjnymi, które mogłyby utrudnić lub 

uniemożliwić realizację postanowień niniejszej Umowy, 

1.3 jest jedynym właścicielem Skanera o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

1.4 Skaner, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych 

oraz nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie stanowi przedmiotu 

zabezpieczenia ani egzekucji, a ponadto nie zostały na nim ustanowione ograniczone 

prawo rzeczowe bądź prawo obligacyjne ani nie toczy się żadne postępowanie, 

którego powyższy Skaner byłyby przedmiotem; 

1.5 przedmiot Umowy będzie wykonywany przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i 

kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa; 

1.6 sprzęt oraz materiały wykorzystywane do wykonania Umowy spełniają wymagania 

określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, jak również 

pomieszczenia, przez Wynajmującego wykorzystywane w ramach Umowy 

odpowiadają wymogom sanitarnym określonym w stosownych przepisach; 

 

2. Najemca oświadcza i zobowiązuje się, że: 
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2.1 jego dane identyfikacyjne podane w komparycji Umowy nie uległy zmianie do dnia 

podpisania niniejszej Umowy, ani też nie podjęto żadnych działań zmierzających do 

zmiany tych danych, 

2.2 nie toczy się wobec niego żadne postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub 

administracyjne, łącznie z procedurami egzekucyjnymi, które mogłyby utrudnić lub 

uniemożliwić realizację postanowień niniejszej Umowy, 

3.1 posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty lub prawo do prowadzenia 

praktyki stomatologicznej i / lub ortodoncji zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu podpisania Umowy; 

3.2 współpracowania z pracownikami Wynajmującego w zakresie wykonania przedmiotu 

Umowy; 

3.3 utrzymywania kontaktu ze Wynajmującym i niezwłocznego powiadamiania o 

wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy; 

3.4 używania Skanera z należytą starannością, zgodnie z instrukcją jego użytkowania, w 

sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a w razie ewentualnego 

jego uszkodzenia czy też zniszczenia bez względu na zaistniałą przyczynę odpowiada 

na zasadach określonych w § 5 ust. 12 Umowy; 

3.5 używania Skanera w miejscu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 

jedynie w celu realizacji warunków Umowy. 

 

4. Wynajmujący zobowiązuje, się do: 

4.1 wykonania zamówionych produktów z należytą starannością i w sposób 

odpowiadający zasadom techniki dentystycznej jak i wiedzy protetycznej przy 

wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, personelu medycznego oraz materiałów 

zawierających niezbędne atesty jak i certyfikaty; 

4.2 prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w zakresie praw pacjenta oraz 

ochrony danych osobowych; 

4.3 udzielenia Najemcy niezbędnej pomocy i informacji koniecznych do wykonywania 

Umowy w zakresie obsługi Skanera. 

 

§3 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Na warunkach opisanych w niniejszej Umowie Wynajmujący oddaje Najemcy do używania, 

stanowiący jego własność Skaner  numer……………………………..w zamian za zapłatę 

czynszu najmu. 

 

Dokładna specyfikacja Skanera stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§4 

CZYNSZ NAJMU 

 

1. Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości …………… zł (słowie 

złotych: ………………….i 00/100)  miesięcznie rozliczany zgodnie z załącznikiem nr.2  

 

2. Czynsz Najmu płatny jest z góry w terminie wskazanym na fakturze VAT, , który będzie nie 

krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia przedmiotowej faktury VAT. Płatność Czynszu Najmu 

nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. Za 
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dzień płatności uważa się dzień zaksięgowania zapłaty Czynszu Najmu na rachunku bankowym 

Wynajmującego. 

 

3. W przypadku opóźnienia z zapłatą Czynszu Najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

4. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej i przesyłanie na adres e-

mail Najemcy wskazany w niniejszej Umowie. 

 

§5 

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. W ramach Umowy i celem jej wykonania, Wynajmujący udostępni Najemcy Skaner 

2. Wydanie Skanera nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez 

obie strony, który będzie zawierał szczegółowe dane techniczne dotyczące Skanera.  

 

3. Wydanie Skanera nastąpi w siedzibie Wynajmującego lub Najemcy terminie 4 Dni Roboczych 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

4. Z chwilą wydania przedmiotu najmu ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu najmu 

przechodzi na Najemcę i trwa do momentu zwrotu przedmiotu najmu. 

 

5. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić instruktaż i przeszkolenie Najemcy w zakresie 

prawidłowej obsługi Skanera oraz jego eksploatacji. 

 

6. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem jej nieważności, oddać Skanera lub jakiegokolwiek innego przedmiotu 

wydanego na podstawie niniejszej Umowy osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem prawnym, 

w tym także w posiadanie lub dzierżenie. 

 

7. Strony postanawiają, że koszty bieżącej eksploatacji Skanera, w tym w szczególności jego 

dezynfekcji, ponosi Najemca. Koszty remontów, napraw, aktualizacji oraz konserwacji, 

wynikające z użycia Skanera zgodnie z niniejszą Umową, obciążają Wynajmującego. W 

przypadku, gdy na skutek zachowania Najemcy niezgodnego z niniejszą Umową, Skaner będzie 

wymagał remontu, naprawy lub konserwacji, koszty tych czynności w całości ponosi Najemca. 

 

8. Wynajmujący jest upoważniona do odpowiedniego oznakowania Skanera i przedmiotów 

wydanych Najemcy oraz kontroli sposobu ich wykorzystania. Najemca zobowiązuje się do 

udostępnienia Wynajmującemu Skanera celem dokonania cyklicznej kontroli co najmniej raz na 

miesiąc, liczony od dnia wydania Skanera, celem dokonania przez Wynajmującego sprawdzenia 

jego stanu technicznego oraz weryfikacji używania Skanera zgodnie z Umową. Udostępnienie 

takie odbywać się będzie w terminie uzgodnionym przez Strony, w siedzibie Najemcy, za 7 - 

dniowym uprzedzeniem Najemcy przez Wynajmującego przy zastosowaniu środków 

komunikacji na odległość. 

 

9. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę działania Skanera odbiegającego od normy lub 

potrzeby jego remontu, naprawy, konserwacji lub wymiany części eksploatacyjnych, poza 

terminami kontroli określonymi w ust. 8, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 



4 
 

później niż w ciągu 6 godzin liczonych od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, 

powiadomienia Wynajmującego o tym fakcie. Jednocześnie Najemca zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach zarówno prawnych jak 

i faktycznych związanych ze Skanerem, a które według rozsądnego przewidywania mogą mieć 

jakikolwiek istotny wpływ na prawa i obowiązki Wynajmującego. 

 

10. Najemca nie może instalować lub deinstalować na udostępnionym mu Skanerze żadnych 

oprogramowań lub ich fragmentów niepochodzących od Wynajmującego. 

 

11. Najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia Skanera we własnym zakresie i na własny koszt w 

czasie obowiązywania niniejszej Umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż rynkowa 

wartość Skanera w terminie 7 dni od dnia wydania mu Skanera oraz przedstawienia 

Wynajmującemu polisy, potwierdzającej zawarcie tego ubezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 

12. Odpowiedzialność za właściwy stan Skanera oraz przekazanych przez Wynajmującego 

przedmiotów oraz ryzyko ich uszkodzenia czy zniszczenia, bez względu na przyczynę, od 

chwili protokolarnego ich przekazania, spoczywa bezwarunkowo na Najemcy. Z tą chwilą 

Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przekazanego mu Skanera oraz 

przedmiotów, oraz za korzystanie z nich zgodnie z przepisami prawa i Umową oraz ponosić 

będzie odpowiedzialność materialną w przypadku powstania szkody lub naruszenia przepisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania. 

 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia 

dokonanym na piśmie na adres wskazany w § 9 ust 1 lub ust. 2 adres e-mail Umowy, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

3. Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Najemcę zapisów niniejszej Umowy w 

szczególności: 

a) nieterminowej zapłaty całości lub części Czynszu Najmu na rzecz Wynajmującego 

b) używania Skanera niezgodnie z Umową, lub istnienia uzasadnionego podejrzenia, że 

Skaner w taki sposób jest używany; 

c) uniemożliwiania lub utrudniania Wynajmującemu dokonania kontroli stanu Skanera lub 

odmowy poddania się tej czynności; 

d) oddania Skanera osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w posiadanie lub 

dzierżenie; 
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e) powzięcia przez Wynajmującego wiadomości o wystąpieniu sytuacji, w której Skaner 

będzie narażony na uszkodzenie lub zniszczenie; 

f) nieubezpieczenia Skanera, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 11 Umowy. 

 

4. Najemca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się co najmniej trzykrotnie nieterminowego lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wynajmującego 

 

5. Po pisemnym zawiadomieniu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego wydania 

Skanera, który został Najemcy wydany w ramach niniejszej Umowy, w tym w szczególności 

Skanera wraz z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz nośnikami oprogramowania, 

w stanie niepogorszonym, poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej 

eksploatacji oraz w stanie zdatnym do użytku i zdezynfekowanym, na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania lub doręczenia 

Wynajmującemu wypowiedzenia na adres wskazany w § 9 ust. 1 lub ust. 2 adres e-mail 

Umowy. 

 

6. W przypadku zwrotu Skanera uszkodzonego lub zużytego w stopniu wyższym niż wynikający z 

prawidłowej, zgodnej z Umową eksploatacji, Najemca poniesie koszty naprawy, remontu, 

ewentualnie konserwacji. 

 

7. W przypadku niedokonania zwrotu Skanera lub jakiegokolwiek z przedmiotów, wydanego 

Najemcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności instrukcji obsługi, dokumentacji 

technicznej lub oprogramowania, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Wynajmującemu 

przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystnie ze Skanera, w wysokości 450 PLN brutto 

za każdy dzień (słownie: [czterysta pięćdziesiąt] złotych 00/100). Wynagrodzenie będzie płatne 

w terminie 7 dni od dnia wydania Skanera, na podstawie dokumentu księgowego wystawionego 

przez Wynajmującego 

 

§8 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

 

1. Strony zobowiązują się 

1.1 Do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nieprzekazywania, nieujawniania i 

niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, 

a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie 

wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy w związku z wykonywaniem Umowy, 

niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła. Przepis ten 

dotyczy w szczególności nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania 

informacji oraz dokumentacji określonej w załącznikach od niniejszej Umowy jak i w 

samej Umowie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o 

Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. („Informacje Poufne”). 

1.2 Wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1.1 jedynie w celu realizacji 

zobowiązań nałożonych na Strony w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

1.3 Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, 

stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

Strony, której informacja lub źródło dotyczy. Strona, która przekazuje informacje drugiej 
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Strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak 

za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za 

zachowanie przestrzegania postanowień ust. 1.1 i 1.2. 

1.4 Ujawniać informacje o których mowa w ust 1.1. jedynie tym pracownikom, 

współpracownikom i doradcom Stron, którym będą one niezbędne do wykonania 

powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć 

do nich dostęp dla celów określonych w ust 1.2. 

 

2. Postanowienia ust 1.1 – 1.4 nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od 

drugiej Strony, które: 

2.1 są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości; 

2.2 zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

2.3 zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub 

zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z 

zastrzeżeniem, że podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do 

zachowania poufności takich informacji; 

 

3. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 

obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron. W 

przypadku rozwiązania Umowy, Najemca zobowiązuje się do zwrotu Wynajmującemu 

wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Informacji Poufnych, jakie otrzymał 

lub sporządził w czasie trwania Umowy, włączając w to kopie, odpisy oraz zapisy na wszelkich 

nośnikach zapisu. 

 

4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 

1.1 przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w 

pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

§9 

DORĘCZENIA 

 

1. Wszelką korespondencję, Strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem na piśmie listem 

poleconym z potwierdzeniem odbioru, chyba że Umowa stanowi inaczej, pod następującymi 

adresami: 

dla Wynajmującego: ……………………………… 

dla Najemcy: ……………………………………… 

 

2. Dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają następujące dane środków 

porozumiewania się na odległość: 

dla Wynajmującego: numer telefonu: …………………., adres e-mail: …………………………………….. 

 

dla Najemcy: numer telefonu:………………………….., adres e-mail: …………………………………….. 

 

3. Strona może skutecznie zmienić adres dla doręczeń lub dane, o których mowa w ust. 2 jedynie 

w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony o jego zmianie, doręczonego zgodnie z 

zasadami określonymi powyżej. W razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencję 

doręczaną na poprzedni adres uważać się będzie za skutecznie doręczoną z datą pierwszego 
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awiza. Zmiana adresu obowiązuje od następnego Dnia Roboczego po dniu skutecznego 

doręczenia powiadomienia o jego zmianie. 

 

4. Zmiana adresów i danych w sposób opisany w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i 

nie wymaga aneksu. 

 

§10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Najemca będący administratorem danych osobowych Pacjentów, przetwarzanych w systemie 

Doctor.brightalign oraz zasobach infrastruktury IT Wynajmującego, powierza w rozumieniu art. 

31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922.), zwanej dalej u.o.d.o., oraz w rozumieniu art. 28 ust. 3 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 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, (dalej zwanym 

RODO), przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych zawartych w systemie 

Doctor.brightalign, wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, w szczególności § 3 ust. 2 

Umowy i wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy. 

 

2. Wynajmujący, na podstawie ust. 1 uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych wyłącznie w formie elektronicznej, w tym danych wrażliwych, polegającym w 

szczególności na: podglądzie, edycji, eksportowaniu i importowaniu, w tym zapisywaniu 

powierzonych danych osobowych, a także ich utrwalaniu w postaci tworzenia kopii zapasowych 

zgodnie z Umową. 

 

3. Przetwarzanie przez Wynajmującego powierzonych danych osobowych w zakresie oraz celach 

innych niż wyraźnie określone na gruncie niniejszej Umowy jest niedopuszczalne. 

 

4. Wynajmujący oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności rozdziału 5 u.o.d.o., rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a także 

RODO oraz zobowiązuje się do zastosowania tych środków przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych na poziomie wysokim w rozumieniu ww. rozporządzenia. 

 

5. Wynajmujący zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6. Wynajmujący oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO zapewnia wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

7. Dostęp do powierzonych Wynajmującemu danych osobowych mogą mieć wyłącznie osoby 

posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 37 u.o.d.o., nadane w formie pisemnej przez 

Wynajmującego. Najemca niniejszym umocowuje Wynajmującego do wystawiania osobom 



8 
 

realizującym w imieniu Wynajmującego przedmiot Umowy, upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych w imieniu Najemcy. 

 

8. Przed nadaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych Wynajmujący jest 

obowiązany zapewnić osobom upoważnianym szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 

oraz odebrać od ww. osób oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczania, również po ustaniu współpracy Stron wynikającej z niniejszej 

Umowy oraz o nieujawnianiu żadnych informacji dotyczących Najemcy, o których powzięli 

wiadomość w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

 

9. Wynajmujący prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych 

danych osobowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

10. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, 

informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ 

na wykonanie niniejszej Umowy, w szczególności Wynajmujący będzie informował Najemcę, 

w ciągu 24 godzin o wszelkich przypadkach naruszenia zasad przetwarzania i ochrony 

powierzonych danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich 

czynnościach w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych podejmowanych w związku 

z postępowaniem przed GIODO oraz przed innymi organami i urzędami m.in. policją, sądem. 

Wynajmujący zobowiązuje się współpracować w pełnym zakresie z Najemcą w celu 

ograniczenia nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania powierzonych danych osobowych, 

w tym podjęcia działań w celu ograniczenia skutków zaistniałego zdarzenia dla osób, których 

dane dotyczą. 

 

11. Wynajmujący nie może dalej powierzać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Najemcy. 

 

12. W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy, Wynajmujący jest obowiązany 

przekazać nieodpłatnie, bez odrębnego wezwania Najemcy, wszelkie wymienne nośniki danych, 

na które Wynajmujący kopiował powierzone dane osobowe podczas realizacji Umowy lub 

przedstawić oświadczenie o trwałym usunięciu (tj. bez możliwości ich późniejszego odtworzenia) 

wszelkich powierzonych mu danych osobowych ze swojego sprzętu w szczególności serwerów.  

 

§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność pozostałych postanowień Umowy. W takiej sytuacji Strony podpiszą aneks do Umowy 

zastępujący postanowienia nieważne lub bezskuteczne w celu osiągnięcia rezultatu 

gospodarczego podobnego do pierwotnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

2. Wszelkie spory powstające na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie 

rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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4. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana Cennika stanowiącego załącznik 

nr 1 nie wymaga zawierania przez Strony dodatkowego aneksu. 

 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

W imieniu i na rzecz Wynajmującego 

 

_________________________________ 

[_] 

 

 

W imieniu i na rzecz Najemcy 

 

_____________________________ 

[_] 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Skanera, 

2. Zasady rozliczania czynszu za skaner 

 

 


