Ogólne warunki powierzenia danych osobowych
Poniższe Ogólne warunki powierzenia danych osobowych określają
zasady powierzenia danych osobowych w ramach usług nie mieszących
się w definicji udostępniania, ujawniania, przechowywania, aktualizacji
i usuwania informacji gospodarczych, a świadczonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Regulaminu
Zarządzania Danymi KRD BIG S.A. oraz umowy o współpracy zawartej
z Klientem realizowanych przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A., z siedzibą: 51-214 Wrocław ul. Danuty Siedzikówny
12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000169851, NIP 8951794707, kapitał
założycielski 4.000.000,00 zł na rzecz Klienta.
§1
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach powierzenia danych osobowych
mowa jest o:
1.
KRD BIG S.A. – należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą: 51-214 Wrocław
ul. Danuty Siedzikówny 12
2.
OW – należy przez to rozumieć niniejsze ogólne warunki powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
3.
Kliencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.),
który zawarł z KRD BIG S.A. umowę o współpracy w zakresie usług
świadczonych przez KRD BIG S.A. i nie złożył oświadczenia
o wypowiedzeniu tejże umowy.
4.
Umowie Głównej – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy
Klientem a KRD BIG S.A. umowę o współpracy w zakresie usług
świadczonych przez KRD BIG S.A.
5.
Usługach – należy przez to rozumieć usługi nie mieszące się
w definicji udostępniania, ujawniania, przechowywania, aktualizacji
i usuwania informacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych;
6.
Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 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);
7.
Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe,
o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia;
8.
Przetwarzaniu Danych Osobowych – należy przez to rozumieć
przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenia;
9.
Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dzień przypadający
w okresie od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin od 8:00 do
16:00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§2
1.
Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających
z Rozporządzenia oraz w związku z zawarciem Umowy Głównej,
Klient, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, powierza KRD BIG S.A. do
przetwarzania Dane Osobowe w celu i zakresie określonym OW.
2.
Klient oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia.
3.
KRD BIG S.A. oświadcza, iż jest podmiotem przetwarzającym
w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.
§3
1.
KRD BIG S.A. oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania
Danych Osobowych, wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w OW.
2.
KRD BIG S.A. zobowiązuje się do Przetwarzania Danych
Osobowych:
1) w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług;
2) w zakresie: zbierania, organizowania, przechowywania,
ujawniania, przeglądania, wykorzystywania;
3) zgodnie z Rozporządzeniem oraz OW;
4) na polecenie Klienta, tj. na podstawie Umowy Głównej jak
i zlecenia wykonania przez KRD BIG S.A. Usług.
3.
Strony potwierdzają, że wynagrodzenie KRD BIG S.A. określone
w Umowie Głównej obejmuje Przetwarzanie Danych Osobowych
określone w OW.
§4
1.
KRD BIG S.A. zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu
Danych Osobowych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę Danych Osobowych w zakresie określonym
w Rozporządzeniu, w tym w szczególności do:
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających
ochronę
przetwarzanych
Danych
Osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia Danych
Osobowych
przed
ich
udostępnieniem
osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) zapewnienia, aby Dane Osobowe były udostępniane
wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na
podstawie przepisów prawa;
3) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
Danych Osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne
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zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną;
4) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do Danych
Osobowych zachowywały je w tajemnicy, przy czym
obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych
osób.
KRD BIG S.A. w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się
z obowiązków Klienta określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
w szczególności poprzez przekazanie Klientowi informacji
o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w terminie 10 Dni
Roboczych od dnia otrzymania tego żądania.
KRD BIG S.A. w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się
z obowiązków Klienta określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w
szczególności poprzez informowanie Klienta o naruszeniu ochrony
Danych Osobowych w terminie 48 godzin od wykrycia zdarzenia
stanowiącego naruszenie ochrony Danych Osobowych.
§5
KRD BIG S.A. w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych może
korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego.
Klient wyraża zgodę na powierzenie przez KRD BIG S.A.
powierzonych przez Klienta Danych Osobowych podmiotom z Grupy
Kaczmarski (pełna lista podmiotów dostępna pod adresem:
krd.pl/grupa), drukarniom oraz operatorom pocztowym i firmom
kurierskim, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną
i organizacyjną.
W przypadku, gdy KRD BIG S.A. poweźmie zamiar skorzystania
z usług podmiotu przetwarzającego, innego niż wskazane w ust. 2
powyżej, KRD BIG S.A. zobowiązany jest do uprzedniego
poinformowania Klienta o takim zamiarze wraz z danymi tego
podmiotu. W przypadku braku sprzeciwu Klienta, w terminie 5 Dni
Roboczych, licząc od dnia poinformowania, KRD BIG S.A.
uprawniony będzie do skorzystania z usług tego podmiotu
przetwarzającego.
KRD BIG S.A. zapewni, aby podmiot przetwarzający, z którego usług
będzie korzystać, będzie stosował co najmniej tożsamy poziom
ochrony Danych Osobowych.
§6
Klient jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli właściwego
Przetwarzania Danych Osobowych przez KRD BIG S.A.
Klient powiadomi KRD BIG S.A. o zamiarze przeprowadzania kontroli
z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 15 Dni Roboczych w formie
pisemnej ze wskazaniem osoby upoważnionej do przeprowadzenia
czynności kontrolnych w imieniu Klienta, terminu i zakresu kontroli.
Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie KRD BIG S.A. nie
częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym i nie może trwać dłużej niż
2 Dni Robocze.
W przypadku, gdy Klient przeprowadzi kontrolę w siedzibie KRD BIG
S.A. częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym i/lub kontrola będzie
trwać dłużej niż 2 Dni Robocze zobowiązany jest ponieść koszty
kontroli przeprowadzonej w siedzibie KRD BIG S.A. w wysokości
1000 zł netto za każdy dzień kontroli. Zapłata nastąpi przelewem
bankowym na rachunek bankowy KRD BIG S.A. w terminie 14 dni od
daty wystawienia przez KRD BIG S.A. dokumentu księgowego.
§7
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia OW, na żądanie Klienta,
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej KRD BIG S.A. zobowiązany jest do
usunięcia powierzonych Danych Osobowych.
Pomimo wystąpienia któregokolwiek zdarzenia wskazanego w ust. 1
powyżej, KRD BIG S.A. uprawniony jest do przetwarzania danych
stanowiących dowód wykonania Usług na rzecz Klienta, w tym w
szczególności, zapisy w ewidencji korespondencji.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej ulega
rozwiązaniu umowa zawarta na skutek akceptacji przez Klienta OW.
Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego OW
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby KRD BIG S.A.
W sprawach nieuregulowanych OW mają zastosowanie Kodeks
cywilny oraz Rozporządzenie.

