POROZUMIENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI DANYMI OSOBOWYMI
w dniu 25 maja 2018 roku, w Różankach, pomiędzy:
1. Grupą Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T.
Mularski” Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415
Kłodawa, NIP nr: 5992953868, REGON nr 080071696, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000246825; repr. przez Pana Marcina Mularskiego – Wice Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Grupą Producentów Owoców i Warzyw”;
2. Mularski Group S.A. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415
Kłodawa, NIP nr: 5993208256, REGON nr 368253747, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000694824; repr. przez Pana Pawła Filipiaka – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Mularski Group”;
3. Agatą Oudejans prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie pn.
„Gospodarstwo Ogrodnicze Agata Oudejans” z siedzibą w Różankach, ul.
Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 826000459,
zwaną dalej „Gospodarstwo Ogrodnicze Agata Oudejans”;
4. Marcinem Mularski prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie pn.
„Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Mularski” z siedzibą w Różankach, ul.
Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 8261761966;
zwanym dalej „Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Mularski”;
5. Maciejem Mularski prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie pn.
„Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej Mularski” z siedzibą w Różankach ul.
Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 8261342146;
zwanym dalej „Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej Mularski”;
6. Mateuszem Mularskim prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie
pn. „Gospodarstwo Ogrodnicze Mateusz Mularski” z siedzibą w Różankach,
ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 5321810001;
zwanym dalej „Gospodarstwo Ogrodnicze Mateusz Mularski”;
7. Marią Mularską prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie pn.
„Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski” Maria Mularska z siedzibą w
Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 8261342152;
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zwaną dalej
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8. Marią Mularską, Marcinem Mularskim, Mateuszem Mularskim, Agatą
Oudejans, Beatą Mularską i Maciejem Mularskim – prowadzącymi
działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej „Gospodarstwo
Ogrodnicze T. Mularski” s.c. z siedzibą w Różankach ul. Gorzowska 2, 66 –
415 Kłodawa, NIP nr 8261111234, REGON nr 005172310;
zwanymi dalej „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski s.c.”;
9. Zakładem Bory 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415
Kłodawa, NIP nr: 5993207989, REGON nr 368206653, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000694063, repr. przez Pana Maciej Mularskiego – Wice Prezesa Zarządu,
zwanym dalej „Zakładem”,
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub „Współadministratorami” albo „Grupą Mularski”, a
każdy z osobna „Stroną” lub „Współadministratorem” zawarte zostało niniejsze
porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi zwane dalej „Porozumieniem”.
Preambuła
Zważywszy, na to że:
1. Grupa Producentów Owoców i Warzyw, Mularski Group, Gospodarstwo
Ogrodnicze Agata Oudejans, Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Mularski,
Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej Mularski, Gospodarstwo Ogrodnicze
Mateusz Mularski, Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski Maria
Mularska, Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski s.c. oraz Zakład są
podmiotami pozostającymi w powiązaniach personalnych oraz biznesowych;
2. każda ze Stron z osobna w toku swojej działalności przetwarza jako
Administrator dane osobowe m.in. swoich pracowników, kandydatów do
pracy, wykonawców, zleceniobiorców, dostawców, współpracowników,
kontrahentów, pośredników, agentów oraz innych podmiotów, z którymi
regularnie, bądź w sposób doraźny, nawiązuje współpracę, realizując w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarówno swoje cele
podstawowe, jak i cele Grupy Mularski;
3. dążenie do zapewnienia należytej ochrony praw i wolności osób w sferze
przetwarzania danych osobowych ich dotyczących, stanowi jeden z filarów
prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności przez Strony;
4. w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwane dalej: „RODO”, zgodnie z treścią którego możliwe jest
zawarcia porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi,
regulującego cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty
powiązane kapitałowo;
5. celem Porozumienia jest uregulowanie w sposób kompleksowy obowiązków
Współadministratorów zarówno względem siebie, jak i w relacji do osób,
których dane są przetwarzane, jak również wobec organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 1.
Przedmiot Porozumienia
1. Podstawą prawną umożliwiającą zawarcie Porozumienia jest art. 26 RODO.
2. Porozumienie dotyczy wyłącznie Podmiotów Grupy Mularski, które wspólnie
określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, znajdujących się w ich
posiadaniu.
3. Przedmiotem Porozumienia jest:
a) określenie
celów
i
sposobów
wspólnego
przetwarzania
danych
(współadministrowania) przez Współadministratorów,
b) podział zadań oraz określenie zasad odpowiedzialności poszczególnych
Współadministratorów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków
wynikających z RODO, w tym określenie wzajemnych relacji poszczególnych Stron
względem siebie, względem osób, których dane są przetwarzane oraz względem
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
c) określenie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
d) stworzenie organizacyjnych, proceduralnych oraz technicznych rozwiązań dla
wspólnego określania celów i sposobów przetwarzania danych przez
Współadministratorów oraz wykonywania zadań, o których mowa w pkt a) – c)
powyżej.
§ 2.
Rodzaje i kategorie danych osobowych podlegających współadministrowaniu
1. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez
Współadministratorów, w tym w szczególności następujące dane osobowe:
a)
b)
c)
d)
e)
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historia transakcji i płatności.
kandydatów do pracy,
pracowników i współpracowników,
zleceniobiorców,
wykonawców,

f)
g)
h)
i)
j)

kontrahentów,
klientów,
potencjalnych klientów,
dostawców towarów i usług,
osób utrwalonych przez monitoring wizyjny (kamery CCTV).

2. Współadministrowanie obejmuje wszelkie kategorie danych osobowych, a w tym w
szczególności:
a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, NIP,
REGON, PESEL, nr dokumentu tożsamości,
b) dane adresowe: m.in. adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej,
c) dane transakcyjne: numer konta bankowego, status podatkowy, historia
transakcji i płatności,
d) sytuacja rodzinna,
e) sytuacja zawodowa: historia zatrudnienia,
f) wykształcenie,
g) kwalifikacje,
h) wynagrodzenie,
i) wymiar czasu pracy,
j) stanowisko.
3. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych,
wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z
administrowaniem tymi danymi, a w tym w szczególności obejmuje: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie,
modyfikowanie,
pobieranie,
przeglądanie,
wykorzystywanie,
przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§ 3.
Cele i sposoby współadministrowania danymi osobowymi
1. Strony zgodnie ustalają, że wspólne przetwarzanie danych osobowych, jakie znajdują
się w ich posiadaniu w momencie zawarcia Porozumienia bądź mogą znaleźć się w
przyszłości, w zależności od kategorii tych danych oraz kategorii osób, których dane
dotyczą, będzie następowało w celu:
a) wykonania umowy (kontraktu, ugody, porozumienia, umowy ramowej), której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze, w tym
obowiązków skarbowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, z zakresu
kontroli bezpieczeństwa żywności itp.
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej
osoby fizycznej,
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d) ochrony
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych
przez
Współadministratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności w celu
promowania Stron, jako części Grupy Mularski i należących do niej marek (cele
marketingowe i promocyjne),
e) realizacji, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, również innych celów
wyznaczonych zgodnie przez Strony.
§ 4.
Sposoby i zasady współadministrowania danymi osobowymi
1. O szczegółowych sposobach wspólnego przetwarzania danych osobowych
Współadministratorzy będą decydowali poprzez uzgodnienie i wdrożenie wspólnej
Polityki Ochrony Danych Osobowych, oraz – jeżeli zajdzie taka potrzeba – na bazie
dodatkowych uzgodnień.
2. Współadministratorzy ustalają, że w skład Polityki Ochrony Danych Osobowych, o
której mowa w ust. 1, wchodziły będą następujące środki techniczno – organizacyjne
służące ochronie danych osobowych:
a) Rejestr Czynności Przetwarzania,
b) rejestr imiennych upoważnień przetwarzania udzielonych pracownikom
Stron,
c) instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
d) rejestr naruszeń danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez
zleceniodawcę,
e) procedura zgłaszania incydentów z zakresu naruszeń danych osobowych,
f) klauzule informacyjne skierowane do poszczególnych typów osób, których
dane osobowe są przetwarzane,
g) klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych,
h) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte z
procesorami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu i na zlecenie
Współadministratora.
3. Środki techniczno – organizacyjne wchodzące w skład Polityki Ochrony Danych
osobowych, o których mowa w ust. 2 lit. a) do h), wdrożone będą wspólnie dla
wszystkich Współadministratorów, przy użyciu jednolitego wzorca, opracowanego
przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa poniżej,
uwzględniającego specyfikę każdego ze Współadministratorów.
4. Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych oraz ustalenia jednolitych sposobów przetwarzania
danych osobowych przez Współadministratorów, powołują wspólnie dla wszystkich
Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w
art. 37 – 39 RODO. Zakres uprawnień i obowiązków Inspektora zawarty jest w
odrębnym dokumencie sporządzonym wspólnie przez Strony.
5. Współadministrator jest zobowiązany do samodzielnego:
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a) wypełniania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 13 i 14 RODO w
zakresie, w jakim zbiera bądź pozyskuje poszczególne kategorie danych
osobowych, bez względu na cel oraz sposób ich dalszego przetwarzania;
b) uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, od osób, których te
dane dotyczą;
c) nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych swoim
pracownikom, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest
poinformowania o nadaniu upoważnienia Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, celem uzupełnienia danych w rejestrze;
d) zawierania umów z Procesorami przetwarzającymi dane w imieniu i na
zlecenie danego Współadministratora i wydawania bieżących instrukcji
Procesorom.
6. Wypełnianie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 następowało
będzie przy użyciu aktualnych wzorów klauzul informacyjnych opracowywanych przez
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku ze stosowaniem przez Strony
jednolitych zasad informowania osób, których dane dotyczą, o przysługujących im
prawach, aktualne informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowych oraz
aktualne wzory klauzul informacyjnych dla poszczególnych kategorii osób fizycznych
umieszczone zostaną na stronie www.mularski.pl /w zakładce „Ochrona Danych
Osobowych”/.
7. W razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia
obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest Grupa Producentów Owoców
i Warzyw.
8. Niezależnie od zapisów, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, osoba, której dane
dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec
każdego ze Współadministratorów (w tym m. in. złożyć oświadczenie o cofnięciu
zgody na przetwarzanie danych osobowych), jak również kierować żądania w tym
zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa poniżej. W przypadku,
gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem
Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi
żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie
właściwemu Współadministratorowi.
§ 5.
Punkt kontaktowy
1. Strony postanawiają, że powołany Inspektor Ochrony Danych stanowił będzie – we
wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Współadministratorów
danych osobowych, zgodnie z zawartym Porozumieniem – punkt kontaktowy dla:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa art. 39 ust. 1 lit.
e) RODO,
b) osób, których dane osobowe są przetwarzane przez któregokolwiek ze
Współadministratorów.
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest elektronicznie pod
adresem iodo@mularski.pl lub listownie z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
Osobowych albo osobiście pod adresem ul. Jasna 12, Sarnów, 45 – 512 Psary.
§ 6.
Odpowiedzialność
1. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność za:
a) realizację podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z
art. 5 RODO;
b) przygotowanie wzorców środków technicznych i organizacyjnych
wchodzących w skład Polityki Ochrony Danych Osobowych;
c) dokonywanie okresowych przeglądów środków, o których mowa pod lit. b.
powyżej i ich uaktualnianie;
d) uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz wdrożenie
środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na domyślną ochronę
danych osobowych zgodnie z art. 25 RODO;
e) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
zgodnie z art. 33 RODO;
f) zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych
osobowych, zgodnie z art. 34 RODO;
g) dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla
ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art.
35 RODO;
h) przeprowadzanie konsultacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem
przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa pod
lit. e. powyżej, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko,
zgodnie z art. 36 RODO.
2. W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, każdy ze Współadministatorów
zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o
takim naruszeniu.
3. Każdy ze Współadministratorów ponosi samodzielną odpowiedzialność
wypełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 5 Porozumienia.
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§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Porozumienie obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku i zostaje zawarte na
czas nieoznaczony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej.
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3. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy RODO.
4. Porozumienie sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej Stron Porozumienia.
5. Osoby składające podpisy pod niniejszym Porozumieniem potwierdzają, iż zapoznały
się z jego treścią, a poprzez jej parafowanie i podpisanie oświadczają, iż mają pełne
upoważnienie do jego zawarcia w imieniu tej Strony, za którą złożyli swoje podpisy.
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