
 

UMOWA POWIERZENIA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Nr ………..  

 

zawarta w dniu ……….  roku, zwana dalej „Umową powierzenia” pomiędzy: 

Spółką: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki 

Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000033455, której dokumentacja rejestrowa przechowywana 

jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, z kapitałem zakładowym 

wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, zwaną dalej „ENERGA” lub 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………. 

 

a    

dla Spółki wpis poprawny według wzoru poniższego – możliwe jest 

posługiwanie się pieczęcią firmową ze wszystkimi wymaganymi danymi lub 

dopisanie brakujących danych. Wymagane dane to : pełna nazwa, adres, 

informacja o wpisie do KRS, NIP, REGON, kapitał zakładowy. 

 

Spółką: ………………. z siedzibą w …………, ..…………..,  

……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS …………………, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w 

Sądzie ………………………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 

………-….-….-……, REGON: ………………, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w 

wysokości …………….. zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

 

dla Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpis 

poprawny według wzoru poniższego – możliwe jest posługiwanie się pieczęcią 

firmową ze wszystkimi wymaganymi danymi lub dopisanie brakujących danych. 

Wymagane dane to : pełna nazwa, adres, NIP, REGON. 

 

Imię Nazwisko, zamieszkałym w ……… przy ul. …………………………….. (…-….) …………….., 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : ………………. z siedzibą w …………, 

..………….., ……………., NIP: ………-….-….-……, REGON: ………………, , zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

 

 

 



W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej oznaczenie 

strony w umowie winno brzmieć: 

Imię i nazwisko, zamieszkałym w ….przy ul. ……………. (…-……) …………., prowadzącym 

działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, pod firmą „…………………………”, posiadającym nr  NIP: ……………., 

REGON: ………………… 

i                  

Imię i nazwisko, zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………., (….-…….), ………….  

prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „………………”, posiadającym nr  NIP: 

…………….., REGON: ………………., 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „ …………. s.c.” z siedzibą w 

…………. przy ul. …………………, (….-……), ……………., posiadającą nr NIP: ……………., REGON: 

……………., Zwaną/y dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………. 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, zaś osobno – „Stroną”, postanawiają co następuje: 


