
zenbox sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowskiego 7 

42-200 Częstochowa 

NIP: PL 949 219 10 21 

REGON: 242888558 

KRS: 0000414281 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 100 000 

zł opłacony w całości 

 

 

 

Miejscowość,  Data cesji 

 

Umowa cesji praw i obowiązków  

wynikających z umowy o świadczenie usług hostingowych  

zenbox sp. z o.o. 
 

Umowa Cesji zawarta pomiędzy stronami: 
 

CEDENT (przekazujący prawa i obowiązki) 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:  ……………………………………………………… 

NIP (w przypadku firmy):  ………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………. 

Reprezentowany przez: ………………………………………………………………… 

 

CESJONARIUSZ (przejmujący prawa i obowiązki) 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ………………………………………………………. 

NIP (w przypadku firmy):  ………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………. 

Reprezentowany przez: ………………………………………………………………… 

 

DOSTAWCA USŁUG zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414281, posiadającej NIP: 

9492191021, REGON: 242888558, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł w całości opłacony.  

 

Reprezentowany przez: Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu 
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Strony Umowy Cesji postanawiają wspólnie: 
 

1. Cesja dotyczy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług 

hostingowych zawartej przez Cedenta, z wyjątkiem prawa do odstąpienia od Umowy 

opisanego w § 8 Regulaminu świadczenia usług „Zenbox.pl”. 

2. Cedent oświadcza, że od dnia dokonania cesji przenosi na Cesjonariusza wszelkie prawa i 

obowiązki wynikające z Umowy o świadczenie usług hostingowych. 

3. Cesjonariusz zobowiązuje się do dokonywania zapłaty należności wynikających z przejętej 

przez niego Umowy o świadczenie usług hostingowych począwszy od dnia dokonania cesji.  

4. Cesjonariusz oświadcza, że od dnia dokonania cesji wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki 

wynikające z przejętej Umowy o świadczenie usług hostingowych. 

5. Lista usług objętych Umową Cesji została opisana w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

6. Dostawca Usług wyraża zgodę na wstąpienie przez Cesjonariusza w prawa i obowiązki 

Cedenta wynikające z Umowy o świadczenie usług hostingowych, na warunkach niniejszej 

cesji i zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Cesjonariusza zgodnie z Umową o 

świadczenie usług hostingowych i innymi obowiązującymi regulaminami. 

7. W związku z zawarciem Umowy Cesji na odległość (bez jednoczesnej obecności Stron), 

dokument Umowy Cesji zostanie udostępniony Cedentowi oraz Cesjonariuszowi w Panelu 

Klienta.  

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Cedenta i Cesjonariusza przez 

Dostawcę Usług zostały opisane w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej 

Umowy Cesji, a także są publikowane na stronie internetowej Dostawcy Usług pod adresem: 

https://zenbox.pl/ochrona-danych-osobowych 

9. Cesję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Cesji mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Cesjonariusza 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Lista usług objętych Umową Cesji. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest zenbox sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa (dalej: Zenbox). W sprawach z zakresu ochrony 

danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: 

rodo@zenbox.pl. 

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu: 

a) zawarcia i wykonania Umowy Głównej zgodnie z obowiązującym Regulaminem, w 

tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zapewnianiu wsparcia technicznego – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia 

i wykonania umowy, 

b) prowadzenia rachunkowości Administratora – niezbędność ich przetwarzania do 

wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, 

wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, 

c) zapobiegania i wykrywania nadużyć, weryfikacji wiarygodności płatniczej 

Usługobiorcy, ustalenia i obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

d) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, 
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e) prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych – podstawą prawną przetwarzania 

jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, 

3. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: personel i 

podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmioty 

świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych, IT 

i wsparcia technicznego, pocztowe, telekomunikacyjne, consultingowe, prawne) w celu i w 

zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy; Rejestry Nazw Domen w celu i 

zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację Nazwy Domeny; Jednostki 

Certyfikujące w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację certyfikatu 

SSL. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom 

państwowym. 

4. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez następujące okresy: 

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy Głównej będą 

przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres 

przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy, 

b) dane osobowe zawarte i utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane 

przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach 

podatkowych, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co 

może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych, 

c) dane osobowe przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionych Interesów 

Administratora będą przechowywane do czasu zrealizowania tego interesu lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

5. Usługobiorcy przysługuje prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

b) w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony 

interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy z przyczyn związanych z 

jego szczególną sytuacją, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych 

celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora. 

7. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

 

Załącznik numer 1 
Lista usług objętych Umową Cesji 

 

 

 


