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Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usługi 
E-sygnalizator  

 

ZASADY POWIERZENIA 
PRZETWARZANIA DANYCH 

 
Niniejszy Załącznik dotyczy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem 

umowy głównej w ramach której dochodzi do przetwarzania danych osobowych w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Usługodawcę. 

 
Niniejszy załącznik obowiązuje Strony (Usługodawcę i Usługobiorcę) w dniu zawarcia przez Strony 

umowy głównej, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

Usługodawca na potrzeby niniejszego dokumentu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe 

powierzone do przetwarzania przez Usługobiorcę. 

 

Usługobiorca na potrzeby niniejszego dokumentu może być: 

− Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym 

Usługodawcy lub  

− Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem tych danych a Usługobiorcą. W tym 

przypadku, Usługobiorca oświadcza, że przetwarza powierzone mu dane zgodnie  

z poleceniami wydanymi przez Administratora, a przetwarzanie unormowane zostało na 

podstawie właściwego instrumentu prawnego oraz że Administrator wyraził zgodę na 

podpowierzenie przez Usługobiorcę danych osobowych Usługodawcy.  
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ROZDZIAŁ I 
Dane Podmiotu przetwarzającego 
 
BCO Poland Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-020 Wrocław) przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 74/320, NIP 8971865362, REGON 3822960675, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pond numerem 0000779689 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

reprezentowaną przez: Pana Damiana Stachyrę – Prezesa Zarządu. 

Dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego 
 

Adres korespondencyjny 50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 74/320 

Numer telefonu Tel. (+22) 487 95 18 

Adres poczty elektronicznej biuro@bcopoland.pl  

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych 
 

Imię i Nazwisko Łukasz Smoliński 

Numer telefonu 784 513 666 

Adres poczty elektronicznej iod@bcopoland.pl  

 

 

ROZDZIAŁ II 
Definicje  
Pojęcia użyte w treści niniejszego dokumentu mają następujące znaczenie: 

 

BCO: 

− Spółka BCO Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

Administrator: 

− osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie 

lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 

Podmiot przetwarzający: 

− osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane 

osobowe w imieniu Administratora; 

Podpowierzenie: 

− dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający; 

Dane osobowe: 

− informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, 

której dane dotyczą"), możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 

takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej;  

mailto:biuro@bcopoland.pl
mailto:iod@bcopoland.pl
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Dni Robocze:  

− dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

Podmiot danych: 

− osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą; 

Naruszenie: 

− naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych; 

Umowa główna: 

− odrębna umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, przedmiotem której jest 

świadczenie usług teleinformatycznych, dla wykonania której konieczne jest przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

ROZDZIAŁ III 
Opis przetwarzania 
Opis przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczonymi usługami został przedstawiony  

w załączniku nr A. Strony zgadzają się, że opis przetwarzania danych osobowych może być 

aktualizowany przez Usługodawcę w celu odzwierciedlenia nowych produktów i funkcji lub 

funkcjonalności wchodzących w skład usług świadczonych przez Usługodawcę. Zmiana opisu 

przetwarzania nie wymaga zgody drugiej strony umowy. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę 
Usługodawca oświadcza, że: 

1. będzie przestrzegać swoich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa o ochronie 

danych; 

2. wszelkie instrukcje przetwarzania wydane Usługodawcy są zgodne z przepisami prawa  

o ochronie danych oraz 

3. dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym zostały pozyskane zgodnie  

z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. 

Ograniczenie celu przetwarzania 
Usługodawca jako podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu przez Usługobiorcę dane 

osobowe wyłącznie w zakresie realizacji celu wynikającego z umowy głównej (regulamin) i zgodnie  

z wydanymi instrukcjami. Co do zasady Usługodawca nie zatrzymuje powierzonych danych osobowych 

w żadnym innym celu za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa zobowiążą Usługodawcę do 

przetwarzania tych danych osobowych. W momencie wystąpienia takiej sytuacji Usługodawca 

zobowiązuje się powiadomić Usługobiorcę o zaistnieniu takiego obowiązku prawnego.  

Transfer danych 
Usługodawca jako podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do 

Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. W sytuacji zmiany stanu rzeczywistego, 

Usługodawca zobowiązuję się przed dokonaniem takiego transferu powiadomić o tym Usługobiorcę  

w czasie umożliwiającym mu wyrażenie swojego stanowiska. W przypadku braku zgody Usługobiorcy 

na dokonanie transferu danych w sytuacji gdy Usługodawca w zakresie danej usługi nie będzie miał 

możliwości spełnienia żądań Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej 

umowy oraz umowy głównej. 
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Dalsze podpowierzenie 
Usługodawca oświadcza, że korzysta z usług podwykonawców, którzy w zakresie swoich zadań mogą 

mieć dostęp do danych osobowych powierzonych Usługodawcy do przetwarzania. Usługodawca 

oświadcza, że z każdym swoim podwykonawcą zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych gwarantującą te same prawa i obowiązki jakie w niniejszym dokumencie zostały 

nałożone na Usługodawcę. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na podpowierzenie przez 

Usługodawcę danych osobowych w związku ze świadczoną usługą w zakresie i celu niezbędnym do 

zadań świadczonych przez danego podwykonawcę. Aktualna lista podwykonawców dostępna jest w 

załączniku nr C. 

 

Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy w sytuacji dodania lub zastąpienia 

danego podwykonawcy nowym, min. na 14 dni przed dokonaniem tej zmiany. W tym czasie 

Usługobiorca ma prawo do niewyrażenia zgody na dokonanie tej czynności. W sytuacji braku 

możliwości spełnienia żądania Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej 

umowy oraz umowy głównej. Brak informacji od strony Usługobiorcy uznaje się za wyrażenie zgody 

na wykonanie przez Usługodawcę takiej czynności.  

Kontrola procesu przetwarzania 
Administratorowi danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych osobowych 

przez Usługodawcę niezależnie od roli jaką on sprawuje w tym procesie. Kontrola ta może zostać 

wykonana poprzez: 

• dostarczenie na żądanie Administratora zobowiązania Usługobiorcy do zachowania przez niego 

poufności, kopii raportu z audytu bezpieczeństwa w celu zweryfikowania zgodności 

Usługodawcy ze standardami ochrony danych osobowych, 

• udzielenie na wniosek Usługobiorcy pisemnych wyjaśnień dotyczących przetwarzania 

powierzonych danych osobowych, w szczególności wyjaśnień potwierdzających przestrzeganie 

przez Usługobiorcę przepisów o ochronie danych osobowych, 

• przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscu 

ich fizycznego przetwarzania z zastrzeżeniem, że kontrola ta nie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo świadczonych usług przez Usługodawcę oraz zobowiązania się Usługobiorcy 

jak i jego przedstawiciela do zachowania w poufności wszelkich pozyskanych w trakcie kontroli 

informacji oraz gdy Usługodawca zostanie poinformowany o kontroli przynajmniej 30 dni 

przed jej przeprowadzeniem oraz gdy Usługobiorca nie skorzystał z tego prawa więcej niż raz 

na rok, chyba że Usługodawca doświadczył naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych 

osobowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, które wpłynęło bezpośrednio na dane 

osobowe powierzone przez Usługobiorcę, lub Usługobiorca jest wstanie udowodnić 

wystąpienie po stronie Usługodawcy istotnych niezgodności w procesie przetwarzania 

powierzonych danych osobowych.   

Poufność przetwarzania 
Usługodawca zapewnia, że każda osoba, którą upoważni do przetwarzania danych osobowych 

Usługobiorcy, podlega obowiązkowi zachowania poufności przed przystąpieniem tej osoby do 

przetwarzania danych.  

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Usługobiorcy i od współpracujących z nim osób 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Usługodawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem 

do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Usługobiorcy w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
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konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

niniejszej Umowy. 

Bezpieczeństwo przetwarzania 
Usługodawca zapewnia, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami opisanymi w załączniku  

nr B do niniejszej umowy. Usługobiorca oświadcza, że akceptuje wprowadzone przez Usługodawcę 

zmiany stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, które wynikają z zachodzącego postępu 

technologicznego lub rozwoju usług, co oznacza, że dokonanie aktualizacji lub modyfikacji przez 

Usługodawcę stosowanych środków technicznych i organizacyjnych nie wymaga zgody Usługobiorcy 

pod warunkiem, że takie aktualizacje lub modyfikacje nie powodują zmniejszenia poziomu ochrony 

danych osobowych i bezpieczeństwa usług.  

Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o dokonaniu aktualizacji lub 

modyfikacji technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa poprzez opublikowanie nowego 

załącznika nr B w miejscu ogólnodostępnym oraz przesłanie stosowanej informacji do Usługobiorcy na 

podany w czasie rejestracji do Usługi adres poczty elektronicznej.  

Zobowiązanie do świadczenia pomocy 
Usługodawca zobowiązuje się wspierać Administratora (poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III „Ogólnego Rozporządzenia  

o Ochronie Danych”. Współpraca w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać 

się w formie i terminie umożliwiającym realizację obowiązków przez Administratora. W związku  

z realizacją zobowiązania, Usługodawca: 

• bez zbędnej zwłoki udziela wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępnia dane osobowe 

(lub ich kopie) na każde żądanie Usługobiorcy/Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 

(słownie: siedem) dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania w formie elektronicznej 

na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej; 

• bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych, 

informuje Usługobiorcę o każdym otrzymanym wniosku od osoby fizycznej, której dane 

osobowe Usługodawca przetwarza na podstawie niniejszej umowy w zakresie realizacji praw 

przysługujących na podstawie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz 

udzieli Usługobiorcy wszelkiej niezbędnej pomocy Usługobiorcy/Administratorowi w celu 

wypełnienia obowiązku udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy;  

• zobowiązuje się do nieudzielania odpowiedzi na wniosek osoby, bez uprzedniej zgody 

Usługobiorcy/Administratora na wykonanie takiej czynności.   

 

Komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą prowadzona będzie elektronicznie, a wszelkie 

komunikaty, wiadomości przesyłane będą na podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres 

poczty elektronicznej. 
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Zdarzenia naruszające bezpieczeństwo danych 

osobowych 
Usługodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Usługobiorcy w czasie nie dłuższym 

niż 24 godziny od powzięcia informacji o każdym powstałym u Usługodawcy zdarzeniu powodującym 

naruszenie ochrony powierzonych Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych.  

Usługodawca zobowiązuje się przekazać Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 

przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z przepisów prawa (zgłoszenia naruszenia do Urzędu 

Nadzorczego) lub wypełnienia obowiązku wynikającego z nałożonych na niego wymogów umownych 

(powiadomienia właściwego Administratora). W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe ze względu na 

istotność powstałego zdarzenia, Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy informacje 

jakie są mu znane na dzień ich przekazania, a następnie w miarę prowadzonego przez Usługodawcę 

postępowania uzupełniać je.  

Usługodawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Usługobiorcą w zakresie prawidłowego zbadania 

i rozliczenia powstałego naruszenia w celu wypełnienia przez Usługobiorcę obowiązków. W tym celu 

Usługobiorca ma prawo do uzyskiwania, a Usługodawca ma obowiązek do udzielenia rzeczowych 

odpowiedzi na każde przesłane pytanie Usługobiorcy.  

Komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą prowadzona będzie elektronicznie, a wszelkie 

komunikaty, wiadomości przesyłane będą na podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres 

poczty elektronicznej.  

Usunięcie lub zwrot danych 
Usługodawca po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy zobowiązuje się do usunięcia 

wszelkich danych osobowych oraz ich kopii będących w jego posiadaniu lub na wniosek Usługobiorcy 

zwróci je w formie umożliwiającym odczyt i ponowne wykorzystanie zgodnie z procedurami i okresami 

przechowywania danych określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych przyjętej  

u Usługodawcy. Wymóg ten nie ma zastosowania w stosunku do tych danych osobowych wobec których 

obowiązujące prawo wymaga od Usługodawcy przechowywania niektórych lub wszystkich danych 

osobowych zarchiwizowanych w systemach kopii zapasowych odizolowanych od ich dalszego 

przetwarzania wyłącznie do przechowywania. Usługodawca zobowiązuje się do potwierdzenia 

wykonania usunięcia danych osobowych.  

Odpowiedzialność 
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niezgodne z niniejszą umową, poleceniami Administratora 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych oraz za niedopełnienie obowiązków prawnych 

nałożonych na podmiot przetwarzający w przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda wynikała będzie z bezpośredniego działania lub zaniechania 

Usługodawcy, w skutek czego doszło do powstania szkody u Administratora oraz gdy Usługodawca 

będzie miał możliwość uczestniczenia w takim postępowaniu w terminach umożliwiających mu 

podjęcie obrony z tytułu powstałego roszczenia. 

W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy na mocy rozstrzygnięcia uprawnionego organu lub 

orzeczenia sądu wskazującego bezpośrednią winę lub przyczynienie się Usługodawcy do powstania 

szkody, a na Administratora w związku z powstałą szkodą zostanie nałożony obowiązek zapłaty kary 



 

 

 
 

  

2021 - © Copyright by BCO POLAND  

 

S t r o n a  | 7 

pieniężnej lub inna sankcja finansowa, np. w postaci grzywny lub środka karnego, Usługodawca 

zobowiązuje m. in. do:  

a) zapłaty na rzecz Administratora kwoty stanowiącej równowartość tej kary lub sankcji; 

b) zwrotu kosztów postępowania; oraz 

c) zaniechania ewentualnych naruszeń będących podstawą nałożenia kary lub sankcji. 

 
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługobiorcy/Administratora niezgodnie  

z prawem w szczególności za niezgodne z prawem wydanie polecenia przetwarzania danych 

osobowych.   

Inne zobowiązania 
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą Umową, Usługodawca 

zobowiązuje się  do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych, 

poinformowania Usługobiorcy na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej  (o ile nie 

doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) o jakimkolwiek postępowaniu,  

w szczególności administracyjnym lub sądowym, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu sądowym dotyczącym przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych 

osobowych. 

Czas trwania umowy 
Strony oświadczają, że niniejsza umowy wchodzi w życie z dniem akceptacji Regulaminu. 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa obowiązuje do zakończenia świadczenia przez Usługodawcę 

na rzecz Usługobiorcy świadczenia usług zgodnie z treścią Regulaminu. 

Każda ze Stron ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia w formie pisemnej niniejszej umowy 

w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest jednoznaczne  

z wypowiedzeniem umowy na świadczenie usług zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.  

Postanowienia końcowe 
Strony oświadczają, że wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku w wykonywaniem Umowy, 

będą rozstrzygane przede wszystkim w trybie polubownym. Jeżeli zakończenie sporu na tych zasadach 

okaże się niemożliwe, właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny miejscowo właściwy 

dla Usługodawcy. 

W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, „Rozporządzenia” oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

W przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest nieważne lub z mocy prawa 

bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy i niezmienione, a Strony 

niezwłocznie spotkają się i w dobrej wierze uzgodnią przyjęcie zgodnego z prawem postanowienia  

o treści najbliższej celowi Umowy. 

Tytuły rozdziałów Umowy nie należą do jej treści i mają znaczenie wyłącznie informacyjne. 

Umowę powierzenia jest integralną częścią Regulaminu.  
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ROZDZIAŁ IV 
Załączniki 
 

ZAŁĄCZNIK A z dnia 1.06.2022 rok 

Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania będzie obejmować wszystkie dane osobowe wprowadzone przez Usługobiorcę  

w związku ze świadczoną usługą w celu wynikającym z świadczonej usługi. 

Poniżej Usługodawca znajduje się wykaz przetwarzanych danych osobowych, przewidzianych przez 

Usługodawcę na dzień opracowania niniejszego załącznika. Niniejszy dokument może ulec zmianie lub 

może zostać uzupełniony. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego załącznika nie wymagają zgody 

Usługobiorcy.  

Moduł e-sygnalizator 

Kategorie podmiotów danych Osoba zgłaszająca nieprawidłowość, 

świadkowie, osoby zaangażowane w rozpoznanie 

zgłoszenia 

Zakres danych osobowych • Imię i Nazwisko, 

• adres e-mail, 

• numer telefonu, 

• adres IP, 

• status, 

• stanowisko, 

• opis relacji, 

• historia zatrudnienia (jeśli dotyczy), 

• przedmiot postepowania, 

• data zgłoszenia. 
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ZAŁĄCZNIK B z dnia 01.06.2022 roku. 

Opis środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez Usługodawcę w celu zapewnienia 

odpowiedniego z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania oraz zagrożeń dla 

praw i wolności osób fizycznych. 

Środki organizacyjne • do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

stosowne upoważnienie, 

• prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, 

• została opracowana i wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, 

• została opracowana i wdrożona Polityka Zarządzania Systemem 

Informatycznym, 

• został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie  

z normą ISO 27001, 

• przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych  

w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego, 

• opracowano szczegółowe procedury i instrukcje postępowania dotyczące 

realizacji standardów bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa informacji, 
bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwa danych 

osobowych, 

• wyznaczono i powołano niezależnego Inspektora Ochrony Danych, 

• opracowano, wdrożono i zapewniono utrzymanie ciągłości działania systemu 

monitorowania zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad 

przetwarzania danych osobowych, 

• opracowano zasady wyboru podwykonawców i dostawców gwarantujące 

zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa technicznego  

i organizacyjnego świadczonych usług i realizowanych zadań, 

• opracowano standardy i mechanizmy kontroli podwykonawców i dostawców 

usług oraz zagwarantowano ich realizację, 

• wdrożono udokumentowaną politykę kontroli zmian obejmującą wymagania 

w zakresie zatwierdzania, klasyfikacji, testowania oraz rozdzielenia 

obowiązków pomiędzy wniosek, zatwierdzenie a wdrożenie, 

• opracowano i wdrożono standardy bezpiecznego wytwarzania 

oprogramowania, 

• opracowano i wdrożono standardy dotyczące analizy ryzyka naruszenia 

podstawowych praw i wolności osób których dane dotyczą oraz utraty 

poufności, dostępności i integralności danych osobowych na każdym etapie 
cyklu życia produktu, 

• opracowano i wdrożono standardy dotyczące zachowania zasady ochrony 

prywatności w fazie projektowania oprogramowania. 

Środki techniczne • przeprowadzane jest okresowe skanowanie luk bezpieczeństwa na platformach 

i sieciach przetwarzających dane osobowe w celu zapewnienia zgodności  
z powszechnymi normami bezpieczeństwa związanymi konkretnie  

ze wzmocnieniem systemu, 

• elementy infrastruktury sieciowej służącej do przetwarzania danych 

osobowych zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

systemów informatycznych przez zastosowanie bezpiecznych metod 
uwierzytelniania dostępu, 

• elementy infrastruktury sieciowej służącej do przetwarzania danych 

osobowych zabezpiecza się przed utratą dostępności poprzez zastosowanie 

zwielokrotnienia, wirtualizacji i automatycznych procedur skalowania, 

zastosowanie automatycznych procesów monitorowania dostępności, 
obciążenia i wydajności, zastosowanie zapasowych źródeł zasilania oraz 

automatycznych procedur zmiany źródła zasilania, 

• serwery służące do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się przed 

dostępem osób nieuprawnionych oraz systemów informatycznych przez 

zastosowanie bezpiecznych metod uwierzytelniania dostępu. 
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ZAŁĄCZNIK C z dnia 01.06.2022 roku. 

Lista podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych osobowych na dzień 01.06.2022 r. 

Nazwa podmiotu Adres Zakres czynności  

STO.NET  Ul. Dobra 44E, 05‑077 Zakręt 

Hosting aplikacji 

Przechowywanie danych – serwer 

Obsługa informatyczna  

Microsoft Ireland Operations Limited 

One Microsoft Place, South 

County Business Park, 

Leopardstown, Dublin 18 D18 

P521 

Hosting poczty elektronicznej 

 

 

 

 


