Zasady Powierzania Danych Osobowych
GRUPY DOMBUD
z dnia 25 maja 2018 r.
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), celem zachowania zgodności przetwarzania danych osobowych
z przepisami prawa przez podmioty przetwarzające względem GRUPY DOMBUD oraz umożliwienia
kontynuacji kooperacji gospodarczej GRUPY DOMBUD z partnerami będącymi podmiotami przetwarzającymi
GRUPY DOMBUD, o których mowa w art. 4 pkt 8 RODO, niniejszy Instrument prawny określa zasady
powierzenia przez GRUPĘ DOMBUD przetwarzania danych osobowych na rzecz takich podmiotów.
Niniejszy Instrument prawny dotyczy również standardów działania GRUPY DOMBUD jako podmiotu
przetwarzającego względem administratorów, którzy powierzają GRUPIE DOMBUD przetwarzanie danych
osobowych w imieniu takich administratorów.
§1

Postanowienia wstępne
1.1.

Instrument stanowi instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO, upoważniający
Przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych w imieniu GRUPY DOMBUD oraz
określający zasady przetwarzania przez Procesora Danych powierzonych przez GRUPĘ
DOMBUD w związku ze współpracą.

1.2.

Instrument wyznacza również standardy i zasady działania GRUPY DOMBUD jako podmiotu
przetwarzającego w sytuacjach, w których GRUPA DOMBUD przetwarza Dane w imieniu
Administratorów Zewnętrznych.

1.3.

Instrument określa w szczególności, ale nie wyłącznie:
(i)

przedmiot i czas trwania przetwarzania,

(ii)

charakter i cel przetwarzania,

(iii)

rodzaj Danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,

(iv)

obowiązki i prawa Procesora oraz GRUPY DOMBUD; jak również Administratora
Zewnętrznego.

1.4.

Instrument znajduje zastosowanie do sytuacji:
(i)

w których GRUPA DOMBUD jest administratorem Danych przetwarzanych w związku
ze współpracą, powierzając Procesorowi przetwarzanie Danych w imieniu GRUPY
DOMBUD oraz wyłącznie na udokumentowane polecenie GRUPY DOMBUD, chyba że
obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego,
któremu podlega Procesor;

(ii)

w których GRUPA DOMBUD jest podmiotem przetwarzającym, o którym mowa w art. 4 pkt
8 RODO względem Administratorów Zewnętrznych, co oznacza że GRUPA DOMBUD
przetwarza dane osobowe w imieniu Administratorów oraz wyłącznie na udokumentowane
polecenie Administratora Zewnętrznego, chyba że obowiązek taki nakłada na GRUPĘ
DOMBUD prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega GRUPA
DOMBUD.
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§2

Słownik pojęć
2.1.

Ilekroć w niniejszej informacji zostaną wykorzystane następujące definicje lub zwroty, należy
nadawać im następujące znaczenie:
(i)

Dane – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, stanowiące dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;

(ii)

Procesor – oznacza podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 4 pkt 8 RODO
względem GRUPY DOMBUD, któremu GRUPA DOMBUD powierza we właściwym
zakresie przetwarzanie Danych w imieniu GRUPY DOMBUD w związku z nawiązaną z
Procesorem współpracą;

(iii)

Administrator Zewnętrzny – oznacza administratora danych osobowych, o którym mowa w
art. 4 pkt 7 RODO, niebędącego współadministratorem wchodzącym w skład GRUPY
DOMBUD, który powierza GRUPIE DOMBUD we właściwym zakresie przetwarzanie
Danych w imieniu Administratora Zewnętrznego;

(iv)

GRUPA DOMBUD – oznacza grupę współadministratorów, o których mowa w art. 26
RODO, w skład w której wchodzą spółki:
(a)

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
ul. Drzymały 15, 40 – 059 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000057133, REGON: 271515004, NIP: 6340126565,
(właściciel serwisu www.dombud.pl)

(b)

DOMBUD Mintex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 4, 41-100 Siemianowice Śląskie,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057737,
REGON: 271253395, NIP: 634013443,

(c)

DOMBUD Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Katowicach, ul. Drzymały 15, 40 -059 Katowice, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000248460, REGON: 240223955, NIP:
6342583367;

(d)

DOMBUD Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 4, 41 – 100 Siemianowice Śląskie,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261408,
REGON: 240372796, NIP: 6431697339;

(e)

DOMBUD Inwestycje 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Katowicach, ul. Drzymały 15, 40 – 059 Katowice, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475436, REGON: 243328637, NIP:
634282058.
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(v) Instrument – oznacza niniejsze Zasady Powierzania Danych Osobowych GRUPY
DOMBUD z dnia 25 maja 2018 r. wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;
(vi) Podprzetwarzający – oznacza podwykonawcę lub kontrahenta podmiotu przetwarzającego
(w zależności od sytuacji Procesora lub GRUPĘ DOMBUD), na rzecz którego podmiot
przetwarzający podpowierza przetwarzanie Danych objętych Instrumentem;
(vii) RODO – oznacza Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1);
(viii) Strony – oznaczają w zależności od sytuacji łącznie GRUPA DOMBUD i Procesora lub
GRUPY DOMBUD i Administratora Zewnętrznego. Odwołanie do Strony w liczbie
pojedynczej oznacza którąkolwiek ze Stron;
§3

Powierzenie przetwarzania przez GRUPĘ DOMBUD
3.1.

W sytuacjach, w których charakter oraz zakres współpracy wymaga od GRUPY DOMBUD
powierzenia Procesorowi przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w jakimkolwiek
zakresie – GRUPA DOMBUD powierza Procesorowi przetwarzanie Danych, a Procesor
zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych Danych w sposób zgodny z prawem,
postanowieniami RODO oraz postanowieniami Instrumentu.

3.2.

Powierzone Dane obejmują wyłącznie Dane niezbędne do realizacji obowiązków Procesora
wynikających z charakteru i zakresu współpracy. Dane będą przetwarzane są przez Procesora
wyłącznie na polecenie GRUPY DOMBUD i wyłącznie w związku z realizacją współpracy.

3.3.

Procesor zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych w sposób stały, odpowiadający
roli Procesora jako podmiotu współpracującego z GRUPĄ DOMBUD we właściwym zakresie.
Procesor pozostaje uprawniony do wykonywania operacji w zakresie przetwarzania danych w
zakresie ograniczonym specyfiką współpracy, nie szerszym jednak niż określony w Załączniku nr
1 do Instrumentu.

3.4.

Procesor zobowiązany jest do przetwarzania Danych wyłącznie w celach wskazanych w ust. 3.13.3 wyżej. Procesor zobowiązana jest zapewnić niezbędne środki organizacyjne i techniczne oraz
uczestnictwo w przetwarzaniu Danych wyłącznie osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych i wykwalifikowanych, w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie postanowień
dotyczących powierzenia Danych i spełniających wymogi RODO.

3.5.

Przetwarzanie Danych będzie dokonywane przez Procesora wyłącznie w okresie trwania
właściwej współpracy.

3.6.

Dane będą przetwarzane przez Procesora, w zależności od zakresu i charakteru współpracy w
formie papierowej lub w formie elektronicznej w systemach informatycznych.

3.7.

Odbiorcami powierzonych Danych Osobowych po stronie Procesora będą odbiorcy wskazani
w Załączniku nr 2 do Instrumentu.

3.8.

W zakresie nieobjętym postanowieniami ust. 3.1-3.7 wyżej przetwarzanie powierzonych Danych
odbywa się wyłącznie na podstawie polecenia GRUPY DOMBUD, udokumentowanego na piśmie
lub w formie elektronicznej.
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3.9.

Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania GRUPY DOMBUD o wszelkich
wątpliwościach co do zgodności z prawem wydanych przez GRUPE DOMBUD poleceń lub
instrukcji, w szczególności jeśli w ocenie Procesora wydane przez GRUPĘ DOMBUD polecenie
lub instrukcja stanowią naruszenie postanowień RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej
lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

3.10. GRUPA DOMBUD zobowiązana jest współdziałać z Procesorem w wykonaniu postanowień
Instrumentu, w szczególności, ale nie wyłącznie udzielać Procesorowi wyjaśnień w razie
wątpliwości co do legalności poleceń GRUPY DOMBUD, jak też wywiązywać się terminowo ze
swoich szczegółowych obowiązków.
§4

Bezpieczeństwo i integralność przetwarzania
4.1.

Procesor zobowiązany jest zapewnić, że odbiorcy Danych posiadają upoważnienie do
przetwarzania Danych w odpowiednim zakresie i zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy,
poufności i integralności powierzonych Danych, zarówno w trakcie obowiązywania umowy
o współpracy, jak i po ich rozwiązaniu, wygaśnięciu lub ustaniu.

4.2.

Na zasadach wskazanych w ust. 4.1 wyżej, Procesor zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby
mające dostęp do przetwarzania Danych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy
również po ustaniu zatrudnienia u Procesora. W tym celu Procesor dopuści do przetwarzania
danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych
osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

4.3.

Procesor zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających Dane zgodnie z wymogami
art. 32 RODO, w szczególności, ale nie wyłącznie:
(i)

uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Procesor obowiązany jest
zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków;

(ii)

Procesor zobowiązany jest współpracować z GRUPĄ DOMBUD przy wykonywaniu przez
GRUPĘ DOMBUD obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa
w art. 32−36 RODO;

(iii)

Procesor zobowiązany jest umożliwiać GRUPIE DOMBUD, na każde żądanie, dokonania
przeglądu

stosowanych

środków

technicznych

i organizacyjnych

i dokumentacji

dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także
uaktualniać te środki w porozumieniu z GRUPĄ DOMBUD;
(iv)

Procesor zobowiązany jest zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia
Procesora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
GRUPY DOMBUD w celach i zakresie przewidzianym w umowie o współpracy.

4.4.

Procesor zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których
dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji umowy o współpracy.

Strona 4 z 12

§5

Inne obowiązki Procesora związane z powierzeniem Danych
5.1.

Procesor zobowiązany jest pomagać GRUPIE DOMBUD w wywiązywaniu się z obowiązków
w zakresie zachowania bezpieczeństwa Danych, zgłaszania naruszeń Danych oraz w zakresie
przygotowania oceny skutków przetwarzania Danych, określonych w art. 32-36 RODO. W tym
celu Procesor zobowiązany jest w szczególności, ale nie wyłącznie do:
(i)

przekazania GRUPIE DOMBUD informacji dotyczących naruszenia ochrony Danych
w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie
ochrony Danych;

(ii)

przygotowania w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wykrycia zdarzenia
stanowiącego naruszenie ochrony Danych informacji wymaganych

w zgłoszeniu

naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 2
RODO;
(iii)
5.2.

prowadzenia rejestru naruszeń ochrony Danych.

Procesor zobowiązany jest nadto pomagać GRUPIE DOMBUD poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób,
których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w Rozdziale III RODO.
W szczególności, ale nie wyłącznie Procesor zobowiązuje się:
(i)

w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym
mowa w art. 15 RODO – do przygotowania dla GRUPY DOMBUD raportu umożliwiającego
przedstawienia osobie, której dane dotyczą przez GRUPĘ DOMBUD informacji, o których
mowa w art. 15 ust. 1 RODO;

(ii)

w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych,
o którym mowa w art. 16 RODO – do odnotowania żądania osoby, której dane dotyczą
poprzez aktualizację danych,

(iii)

w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym,
o którym mowa w art. 17 RODO – do przekazania tego żądania GRUPIE DOMBUD,

(iv)

w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 RODO – do przekazania tego żądania GRUPIE DOMBUD,

(v)

w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa
w art. 21 RODO – do przekazania informacji GRUPIE DOMBUD.

5.3.

Procesor zobowiązany jest do współpracy z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych
przez niego zadań. Procesor zobowiązany jest stosować się do ewentualnych wskazówek lub
zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych
osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie
stosowania RODO.

5.4.

Procesor zobowiązany jest do udostępnienia GRUPIE DOMBUD wszelkich informacji
niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz
umożliwienia GRUPIE DOMBUD lub audytorowi upoważnionemu przez GRUPĘ DOMBUD
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.

5.5.

Procesor nie jest uprawniony do przekazania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Procesor nie może
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korzystać

z podwykonawców,

którzy

przekazują

Dane

poza

Europejskim

Obszarem

Gospodarczym.
5.6.

Jeżeli w toku realizacji umowy o współpracy Procesor poweźmie zamiar lub będzie mieć
obowiązek przekazywać Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Procesor zobowiązany jest
poinformować o tym GRUPĘ DOMBUD w celu umożliwienia GRUPIE DOMBUD podjęcia decyzji
i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia
powierzenia przetwarzania Danych.

§6

Podpowierzenie Danych
6.1.

GRUPA DOMBUD dopuszcza możliwość podpowierzenia Danych przez Procesora na rzecz
podwykonawców lub kontrahentów Procesora (Podprzetwarzających) wyłącznie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 3 do Instrumentu. Procesor zobowiązany jest do podpowierzenia
Danych wyłącznie na podstawie pisemnej (w tym elektronicznej) umowy podpowierzenia lub
innego właściwego instrumentu prawnego.

6.2.

GRUPA DOMBUD uznaje za dopuszczalnych Podprzetwarzających wyłącznie podmioty
wskazane w Załączniku nr 3 do Instrumentu, które zostały zweryfikowane pod kątem
bezpieczeństwa Danych i stosują co najmniej równorzędny poziom zabezpieczenia danych
osobowych, co Procesor. Procesor jest zobowiązany do wykazania spełniania wymogów
w zakresie należytej ochrony Danych przez podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.3.

W żadnym wypadku Procesor nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania
postanowień Instrumentu.

6.4.

Jeżeli dla realizacji postanowień umowy o współpracy Procesor będzie zobowiązany
podpowierzyć przetwarzanie Danych na rzecz podmiotów innych niż wskazane w Załączniku nr
3 do Instrumentu, podpowierzenie Danych na rzecz takich podmiotów może nastąpić wyłącznie
po uprzednim poinformowaniu GRUPY DOMBUD, na piśmie lub w formie elektronicznej o wszelkich zamierzonych przez Procesora działaniach dotyczących podpowierzenia Danych na
rzecz Podprzetwarzających innych niż wskazani w Załączniku nr 3 do Instrumentu, rozszerzeniu
katalogu Podprzetwarzających, jak również dotyczących zastąpienia dotychczasowych
Podprzetwarzających innym podmiotem - w celu umożliwienia GRUPIE DOMBUD wyrażenia
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6.5 niżej.

6.5.

GRUPA DOMBUD może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw
względem podpowierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu, w terminie siedmiu (7)
dni od dnia otrzymania informacji od Procesora. W razie zgłoszenia sprzeciwu przez GRUPĘ
DOMBUD, Procesor nie ma prawa podpowierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu
sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie
zakończyć podpowierzanie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności
sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Procesor zgłosi GRUPA DOMBUD
w czasie

umożliwiającym

zapewnienie

ciągłości

przetwarzania

Danych.

W przypadku

niewyrażenia sprzeciwu przez GRUPĘ DOMBUD w terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym domniemywa się, że GRUPA DOMBUD wyraziła zgodę na podpowierzenie Danych
wskazanemu Podprzetwarzającemu.
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6.6.

Celem uniknięcia wątpliwości, podpowierzenie Podprzetwarzającemu przetwarzania Danych
wskutek niewyrażenia przez GRUPĘ DOMBUD sprzeciwu nie wymaga dla swojej skuteczności
aktualizacji treści Załącznika nr 4 do Instrumentu.

6.7.

Dokonując podpowierzenia Procesor ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego
w najszerszym możliwym zakresie – uwzględniając uwarunkowania prawne oraz charakter,
zakres i naturę podpowierzenia - do zachowania wszystkich standardów lub wymagań co do
ochrony Danych nałożonych na Procesora na mocy Instrumentu. W szczególności, ale nie
wyłącznie, Procesor zobowiązany jest zapewnić, aby Podprzetwarzający stosowali co najmniej
równorzędny poziom ochrony Danych objętych Instrumentem co Procesor. W tym celu Procesor
zobowiązuje się nałożyć na Podprzetwarzających, co najmniej te same obowiązki ochrony
powierzonych Danych jak przewidziane w Instrumencie oraz zweryfikować stosowane przez nie
środki bezpieczeństwa danych.

6.8.

W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia Procesor zobowiązuje się
poinformować o tym fakcie GRUPĘ DOMBUD w terminie siedmiu (7) dni od dnia wypowiedzenia
lub rozwiązania umowy podpowierzenia.

§7

Kontrola przetwarzania. Audyt
7.1.

GRUPA DOMBUD pozostaje uprawniona jest do kontroli sposobu przetwarzania powierzonych
Danych przez Procesora.

7.2.

GRUPA DOMBUD zobowiązuje się poinformować Procesora o planowanym audycie co najmniej
na siedem (7) dni przed rozpoczęciem audytu.

7.3.

Audyt przeprowadzany jest przez upoważnionego pracownika GRUPY DOMBUD lub audytora
upoważnionego przez GRUPĘ DOMBUD. Upoważniony pracownik GRUPY DOMBUD lub
audytor ma prawo do:
(i)

wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane;

(ii)

wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z powierzeniem
przetwarzania Danych objętych Instrumentem,

(iii)

przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub
teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych Danych,

(iv)

uzyskania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego.

7.4.

Realizacja przez GRUPĘ DOMBUD uprawnień w zakresie audytu nie może prowadzić do
naruszenia prawnie chronionej tajemnicy Procesora.

7.5.

Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez GRUPĘ DOMBUD lub
upoważniony audytor przedstawia Procesorowi wyniki audytu. Procesor pozostaje uprawniony
do zgłoszenia GRUPIE DOMBUD zastrzeżeń do wyników audytu w terminie siedmiu (7) dni od
dnia otrzymania wyników audytu.

7.6.

W przypadku negatywnych wyników audytu, Strony zobowiązują się do podjęcia wspólnych
działań w dobrej wierze celem usunięcia nieprawidłowości i zapewnienia prawidłowości dalszego
przetwarzania Danych przez Procesora.
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§8

Odpowiedzialność
8.1.

Procesor odpowiada względem GRUPY DOMBUD za szkody spowodowane swoim działaniem
w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Procesora jako
podmiot przetwarzający, lub w przypadku działania przez Procesora poza zgodnymi z prawem
instrukcjami GRUPY DOMBUD lub wbrew tym instrukcjom. Procesor odpowiada za szkody
spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

8.2.

Jeżeli Procesor nie wywiąże się ze spoczywających na Procesorze obowiązków ochrony danych,
odpowiedzialność

wobec

GRUPY

DOMBUD

za

wypełnienie

obowiązków

przez

Podprzetwarzającego spoczywa na Procesorze.
§9

Okres obowiązywania Umowy. Zakończenie przetwarzania.
9.1.

Instrument obowiązuje pomiędzy Stronami w czasie trwania współpracy.

9.2.

W przypadku rozwiązania umów lub porozumień o współpracy Instrument również uznaje się za
rozwiązany lub wypowiedziany.

9.3.

Strony zgodnie uznają i akceptują, że powierzenie Procesorowi Przetwarzania Danych
Osobowych objętych Instrumentem jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania
praw i obowiązków Stron związanych z zakresem i charakterem współpracy. W okresie trwania
współpracy Strony zgodnie wyłączają możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia Instrumentu bez
jednoczesnego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o współpracy.

9.4.

Procesor zobowiązuje się po zakończeniu współpracy zależnie od decyzji GRUPY DOMBUD do
usunięcia lub zwrócenia GRUPIE DOMBUD wszelkich Danych oraz do usunięcia wszelkich ich
istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych lub jest to konieczne do wypełnienia obowiązków
związanych z umową o współpracy. Z chwilą rozwiązania Instrumentu Procesor traci prawo do
dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
(i)

usunięcia Danych;

(ii)

usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że GRUPA DOMBUD
postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego
nakazują dalej przechowywanie Danych.

9.5.

Po rozwiązaniu Instrumentu, Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych na mocy odrębnego
porozumienia w terminie trzydziestu (30) dni od rozwiązania Instrumentu.

9.6.

Niezależnie od postanowień ust. 9.5 wyżej, Procesor dokona usunięcia Danych oraz ich kopii nie
później niż w terminie stu osiemdziesięciu (180) dni od rozwiązania Instrumentu.

9.7.

Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 9.6 wyżej Procesor złoży GRUPIE DOMBUD
oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych oraz ich kopii.

§ 10 Komunikacja
10.1. O ile z Instrumentu nie wynika inaczej, wszelką korespondencję pomiędzy Stronami uważa się
za skutecznie doręczoną, jeżeli zostanie dokonana:
(i)

za pośrednictwem przesyłki poleconej przekazanej za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres siedziby GRUPY DOMBUD lub Procesora;

(ii)

za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystywany w toku współpracy pomiędzy
Stronami.
Strona 8 z 12

§ 11 Odpowiednie stosowanie
11.1. Postanowienia § 3-§ 12 Instrumentu stosuje się odpowiednio do sytuacji, w których GRUPA
DOMBUD występuje jako podmiot przetwarzający względem Administratora Zewnętrznego, w
związku z zakresem i charakterem współpracy pomiędzy GRUPĄ DOMBUD, a Administratorem
Zewnętrznym.
11.2. Celem uniknięcia wątpliwości, GRUPA DOMBUD w sytuacjach, o których mowa w ust. 11.1 wyżej
zobowiązuje się do przestrzegania tożsamych wymogów i standardów, jakie nakłada na
Procesora.
§ 12 Klauzula salwatoryjna
12.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Instrumentu okaże się lub stanie się nieważne albo
niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Instrumentu,
chyba że bez tych postanowień Strony Instrumentu by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub
uzupełnienie Instrumentu w sposób określony w ust. 12.2 niżej.
12.2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Instrumentu okaże się lub stanie nieważne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Instrumentu
w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane
zostało za nieważne albo niewykonalne.
§ 13 Postanowienia końcowe
13.1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Instrumentu wymagają formy dokumentowej pod rygorem
nieważności oraz opublikowania zmienionej lub uzupełnionej treści Instrumentu na stronie
internetowej GRUPY DOMBUD. Dotyczy to również zmiany niniejszego postanowienia.
13.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Instrumentu odpowiednie zastosowanie
znajdują postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
13.3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Instrumentu, a umową
o współpracy w zakresie ochrony lub przetwarzania Danych, pierwszeństwo zastosowania mają
postanowienia Instrumentu.
13.4. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Danych pomiędzy Procesorem lub Administratorem
Zewnętrznym, a GRUPĄ DOMBUD powinny być dokonywany w drodze zmiany lub uzupełnienia
Instrumentu, jak również w wykonaniu postanowień Instrumentu.
13.5. Instrument podlega opublikowaniu na stronie internetowej GRUPY DOMBUD. Treść Instrumentu
może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili
ze strony internetowej GRUPY DOMBUD.
13.6. Do Instrumentu dołączono następujące Załączniki:
(i)

Załącznik nr 1 – Operacje w zakresie przetwarzania danych osobowych;

(ii)

Załącznik nr 2 – Lista odbiorców danych osobowych;

(iii)

Załącznik nr 3 – Lista zaakceptowanych Podprzetwarzających.

Instrument wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
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Załącznik nr 1
do Zasad Powierzania Danych Osobowych
GRUPA DOMBUD
z dnia 25 maja 2018 r.

Operacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
Przetwarzający (odpowiednio: Procesor lub GRUPA DOMBUD) pozostaje uprawniony i zobowiązany do
wykonywania w szczególności, ale nie wyłącznie następujących czynności Przetwarzania na Danych:
(i)

zbieranie;

(ii)

utrwalanie;

(iii)

przeglądanie;

(iv)

porządkowanie;

(v)

przechowywanie;

(vi)

wykorzystywanie;

(vii)

przekazywanie na rzecz drugiej Strony.
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Załącznik nr 2
do Zasad Powierzania Danych Osobowych
GRUPA DOMBUD
z dnia 25 maja 2018 r.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Danych objętych Instrumentem po stronie podmiotu przetwarzającego (odpowiednio Procesora
lub GRUPY DOMBUD) będą:
(i)

przedstawiciele i reprezentanci podmiotu przetwarzającego;

(ii)

Podprzetwarzający należący do kategorii wskazanych w Załączniku nr 3 do Instrumentu;

(iii)

personel

podmiotu

przetwarzającego

i podmiotów

stowarzyszonych

z podmiotem

przetwarzającym, w szczególności, ale nie wyłącznie: pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy
dzieła, zaangażowani w obsługę oraz wykonanie współpracy;
(iv)

podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej podmiotu przetwarzającego;

(v)

podmioty świadczące usługi obsługi prawnej oraz rachunkowej i kadrowo-płacowej podmiotu
przetwarzającego;

(vi)

podmioty świadczące usługi hostingowe (w tym w zakresie poczty elektronicznej oraz utrzymania
domeny internetowej) na rzecz podmiotu przetwarzającego;

(vii)

wykonawcy i dostawcy w branży budowlanej, instalacyjnej,

(viii)

podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi nieruchomości,

(ix)

osoby reprezentujące podmioty wskazane w pkt. (ii) – (viii) wyżej, z którymi przedstawiciele
i reprezentanci lub personel podmiotu przetwarzającego wchodzą w interakcje społeczne.
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Załącznik nr 3
do Zasad Powierzania Danych Osobowych
GRUPA DOMBUD
z dnia 25 maja 2018 r.

Lista zaakceptowanych kategorii Podprzetwarzających
Podmiot przetwarzający (odpowiednio Procesor lub GRUPA DOMBUD) pozostaje uprawniony do
podpowierzenia Danych objętych Instrumentem na rzecz następujących kategorii Podprzetwarzających:
(i)

dostawcy usług hostingowych i informatycznych;

(ii)

dostawcy usług prawnych, rachunkowych oraz kadrowo-płacowych;

(iii)

wykonawcy i dostawcy w branży budowlanej, instalacyjnej,

(iv)

usługodawcy w zakresie obsługi nieruchomości,

(v)

spółki celowe podmiotu przetwarzającego, uczestniczące w wykonaniu lub obsłudze współpracy.
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