
Aneks do umowy agencyjnej sprzedaży usług turystycznych z dnia …………………… r.  

 
zawarty w Warszawie dnia ______________ zwany dalej Aneksem 
pomiędzy: 
 
GEOVITA SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000425914, NIP: 526-27-34-680 
reprezentowaną przez: 
 
Marcina Chlewickiego – Prezesa Zarządu 
Arkadiusza Sułka – Członka Zarządu 
zwaną dalej GEOVITA 
 
a 
_________________________________________________________________________, 
z siedzibą w _____________________przy ________________________________, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
____________________________________ Wydział Gospodarczy pod numerem  
KRS ____________________, NIP: _____________________,  
 
reprezentowaną przez: 
 
1. _____________________________; 
2. _____________________________; 
zwaną dalej Agentem 
 
lub 
__________________________________________________________________________
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą___________________________________ 
z siedzibą w __________________________________________________________ 
zgodnie z wpisem nr _____________________ do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonym przez ______________________________________  
NIP: _________________________ 
zwanym dalej Agentem 
 

dalej łącznie zwani też Stronami. 

 

§ 1 

Po § 8 Umowy dodaje się § 81 w następującym brzmieniu: 

”§ 81 

1. Agent powierza Geovicie w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanie następujących danych osobowych Klientów 

pozyskanych w ramach niniejszej Umowy: 

1) Imię i nazwisko; 

2) Adres zamieszkania; 

3) Numer telefonu; 

4) Adres e-mail. 



2. Agent oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza. 

3. Powierzone przez Agenta dane osobowe będą przetwarzane przez Geovitę 

wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy i w zakresie wskazanym w ust. 1. 

4. Geovita zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa  

w ust 1, poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, przewidzianych  

w art. 36 – 39 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz do 

spełnienia wymagań przewidzianych w art. 39a tejże Ustawy. 

5. Wzajemne obowiązki Stron wynikające z niniejszego paragrafu oraz z treści art. 31 

Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a dotyczące danych 

osobowych konkretnego Klienta, wygasają w momencie, w którym Geovita otrzyma 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych od tego Klienta. Geovita zobowiązuje się 

do odebrania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych od 

Klienta przed lub w trakcie wykonywania usług na rzecz Klienta. 

6. O otrzymaniu przez Geovitę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Klienta, Geovita poinformuje Agenta wyłącznie na podstawie jego pisemnego 

żądania. 

7. W terminie 14 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, Geovita 

zobowiązuje się do usunięcia powierzonych danych osobowych Klienta, o których 

mowa w ust. 1, wobec którego nie otrzymała zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ust. 5, bez konieczności informowania o tym Agenta.” 

 

§ 2 

1. Aneks wchodzi w życie w dniu jego zawarcia. 

2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 


