Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powo³aniem

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wersja z dnia 10.10.2020
Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej “Umow¹
Powierzenia”, stanowi czêœæ umowy, zwanej dalej “Umow¹”, która zosta³a zawarta pomiêdzy
Katolickim Stowarzyszeniem Ojcostwo Powo³aniem, zwanym dalej KSOP a Uczestnikiem
okreœlaj¹cej warunki maj¹ce zastosowanie do us³ug œwiadczonych przez KSOP “Us³ugi”. Niniejsza
umowa powierzenia i inne postanowienia Umowy s¹ komplementarne. Niemniej jednak, w
przypadku niezgodnoœci pomiêdzy nimi, zastosowanie bêdzie mia³a Umowa powierzenia.
Terminy rozpoczynaj¹ce siê z wielkiej litery, które nie zosta³y zdefiniowane w niniejszej Umowie
powierzenia, nale¿y rozumieæ tak, jak zosta³y one zdefiniowane w Umowie. Np.: “Dane osobowe”,
“Naruszenie ochrony danych osobowych”, “Przetwarzanie”, “Podmiot przetwarzaj¹cy”, “Organ
nadzorczy” nale¿y rozumieæ zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”Ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych” lub “RODO”).

Czêœæ 1 - Dane osobowe przetwarzane przez KSOP jako Podmiot
przetwarzaj¹cy na zlecenie Uczestnika.
Niniejsza czêœæ zgodnie z artyku³em 28 RODO okreœla warunki, na jakich KSOP jest uprawnione,
jako Podmiot przetwarzaj¹cy, w ramach œwiadczonych Us³ug okreœlonych w Umowie, do
przetwarzania Danych Osobowych w imieniu i na polecenie Uczestnika.
Dla celów niniejszej czêœci, Uczestnik, mo¿e dzia³aæ jako “administrator” lub “podmiot
przetwarzaj¹cy” w stosunku do Danych Osobowych, pod warunkiem, ¿e jeœli Uczestnik dzia³a jako
podmiot przetwarzaj¹cy w imieniu zewnêtrznego Administratora danych. Strony wyra¿aj¹ zgodê
na poni¿sze warunki:
a) Uczestnik zapewnia, ¿e:
- uzyska³ od Administratora wszelkie zezwolenia niezbêdne do podpisania
niniejszej umowy powierzenia, w tym wskaza³ KSOP jako podmiot maj¹cy
dokonywaæ dalszego przetwarzania
- zawar³ on z Administratorem umowê, która jest w pe³ni zgodna z warunkami
Umowy zawieraj¹cej niniejsz¹ Umowê powierzenia, zgodnie z artyku³em 28 RODO,
- wszelkie polecenia otrzymane przez KSOP od Uczestnika w ramach realizacji
umowy oraz niniejszej umowy powierzenia s¹ w pe³ni zgodne z poleceniami
administratora
- wszelkie informacje przekazane lub udostêpnione przez KSOP na podstawie
niniejszej umowy powierzenia s¹ odpowiednio przekazywane Administratorowi.
b) KSOP powinno:
- przetwarzaæ Dane Osobowe wy³¹cznie zgodnie z poleceniem Uczestnika
- nie otrzymywaæ ¿adnych poleceñ bezpoœrednio od Administratora, poza
przypadkami gdy Uczestnik przesta³ istnieæ faktycznie lub formalnie i nie ma
prawnego nastêpcy, który przejmie prawa i obowi¹zki Uczestnika.
c) Uczestnik, który ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ wobec KSOP w zakresie w³aœciwej
realizacji zobowi¹zañ Administratora zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
powierzenia, zabezpiecza i chroni KSOP przed:
- wszelkimi dzia³aniami Administratora niezgodnymi z obowi¹zuj¹cym prawem
- przez wszelkimi dzia³aniami, roszczeniami lub skargami ze strony Administratora
dotycz¹cymi jakichkolwiek postanowieñ Umowy w tym niniejszej umowy
powierzenia lub jakichkolwiek poleceñ otrzymanych przez KSOP od Uczestnika.
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1. Zakres
KSOP jest upowa¿nione, jako Podmiot przetwarzaj¹cy dzia³aj¹cy zgodnie z poleceniem
Uczestnika, do przetwarzania Danych Osobowych Administratora w zakresie niezbêdnym do
œwiadczonych Us³ug.
Charakter operacji przeprowadzanych przez KSOP na Danych Osobowych mo¿e byæ zwi¹zany z
obliczaniem, przechowywaniem lub innymi Us³ugami okreœlonymi w Umowie.
Rodzaj Danych Osobowych i kategorie osób, których dane dotycz¹ s¹ okreœlone i kontrolowane
przez Uczestnika.
Czynnoœci przetwarzania s¹ wykonywane przez KSOP przez okres okreœlony w Umowie.
2. Wybór Us³ug
Wy³¹cznie odpowiedzialnym za wybór Us³ug jest uczestnik. Zapewnia on, ¿e wybrane Us³ugi
posiadaj¹ wymagane cechy oraz spe³niaj¹ warunki zapewniaj¹ce zgodnoœæ z oczekiwaniami i
celami Administratora jak równie¿ z rodzajem Danych osobowych przetwarzanych w ramach
Us³ug, w tym gdy Us³ugi s¹ wykorzystywane do przetwarzania Danych Osobowych podlegaj¹cych
szczególnym regulacjom prawnym lub standardom takich jak dane dotycz¹ce zdrowia czy dane
bankowe. Uczestnik jest informowany, ¿e niektóre Us³ugi proponowane przez KSOP posiadaj¹
œrodki organizacyjne oraz œrodki bezpieczeñstwa przygotowane specjalnie do przetwarzania
danych dotycz¹cych zdrowia lub danych bankowych.
Jeœli przetwarzanie danych przez Administratora mo¿e powodowaæ wysokie ryzyko naruszenia
praw i wolnoœci osób fizycznych, Uczestnik powinien ostro¿nie wybieraæ Us³ugi. Przy ocenie
ryzyka nale¿y uwzglêdniæ w szczególnoœci, ale nie wy³¹cznie, nastêpuj¹ce kryteria: ocena lub
punktowanie osób, których dane dotycz¹, zautomatyzowane podejmowanie decyzji ze skutkiem
prawnym lub w podobny sposób znacz¹co wp³ywaj¹cych, systematyczne monitorowanie osób,
których dane dotycz¹, przetwarzanie danych wra¿liwych lub danych o charakterze szczególnie
osobistym, przetwarzanie na du¿¹ skalê, dopasowywanie lub ³¹czenie zbiorów danych,
przetwarzanie danych osobowych osób wymagaj¹cych szczególnej opieki lub nieletnich,
wykorzystywanie do przetwarzania nowych innowacyjnych technologii nieznanych
spo³eczeñstwu.
KSOP zobowi¹zuje siê udostêpniæ Uczestnikowi informacje, na warunkach okreœlonych poni¿ej w
punkcie “Audyty”, dotycz¹ce stsowanych w ramach Us³ug œrodków bezpieczeñstwa, w zakresie
niezbêdnym do oceny zgodnoœci tych œrodków z czynnoœciami przetwarzania Administratora.
3. Zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi przepisami
Ka¿da ze stron zobowi¹zuje siê do przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych
ochrony danych osobowych w tym Rozporz¹dzenia o Ochronie Danych Osobowych.
4. Obowi¹zki KSOP
KSOP zobowi¹zuje siê:
a) przetwarzaæ Dane Osobowe przes³ane, przechowywane i wykorzystywane w ramach
Us³ug tylko w zakresie koniecznym i proporcjonalnym do œwiadczenia Us³ug zgodnie z
Umow¹.
b) nie uzyskiwaæ dostêpu ani nie wykorzystywaæ Danych Osobowych do celów innych ni¿
wymagane do œwiadczenia Us³ug
c) wdro¿yæ œrodki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
Danych Osobowych w ramach Us³ug
d) zapewniæ, ¿e cz³onkowie i/lub pracownicy KSOP upowa¿nieni do przetwarzania
Danych Osobowych zgodnie z Umow¹ podlegaj¹ obowi¹zkowi zachowania tajemnicy
i zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony Danych Osbowych
e) informowaæ Uczestnika, je¿eli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie
Rozporz¹dzenia RODO lub innych przepisów UE lub pañstwa cz³onkowskiego UE
o ochronie danych
f) w przypadku otrzymania wniosku od w³aœciwego organu dotycz¹cego Danych
Osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy powierzenia, poinformowaæ
Uczestnika (chyba, ¿e jest to zabronione przez obowi¹zuj¹ce prawo lub nakaz organu)
oraz ograniczyæ przekazywane dane do danych faktycznie ¿¹dany przez organ.
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Na pisemne ¿¹danie Uczestnika KSOP zapewni Uczestnikowi swoj¹ pomoc w przeprowadzeniu
oceny skutków dla ochrony danych i konsultacji z w³aœciwym organem nadzorczym, jeœli jest to
wymagane od Uczestnika zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem dotycz¹cym ochrony danych
osobowych, wy³¹cznie w zakresie, w jakim ta pomoc jest konieczna i dotyczy przetwarzania przez
KSOP Danych Osobowych objêtych t¹ Umow¹ powierzenia. Pomoc ta bêdzie polegaæ na
zapewnieniu przejrzystoœci w zakresie œrodków bezpieczeñstwa wdro¿onych przez KSOP dla
Us³ug.
KSOP zobowi¹zuje siê do wdro¿enia nastêpuj¹cych œrodków technicznych i organizacyjnych:
a) fizyczne œrodki bezpieczeñstwa, maj¹ce na celu uniemo¿liwienie dostêpu osobom
niepowo³anym do Infrastruktury, na której s¹ przechowywane dane Uczestnika
b) weryfikacja to¿samoœci i dostêpu za pomoc¹ systemu uwierzytelniania, jak równie¿
polityka dotycz¹ca hase³
c) system zarz¹dzania dostêpem, który ogranicza dostêp do pomieszczeñ do tych osób,
które musz¹ mieæ do nich dostêp w ramach pe³nienia swoich obowi¹zków i w zakresie
ich odpowiedzialnoœci
d) personel odpowiedzialny za monitorowanie fizycznego bezpieczeñstwa pomieszczeñ
KSOP
e) system, który fizycznie i logicznie izoluje od siebie poszczególnych Uczestników
f) procesy uwierzytelniania dla u¿ytkowników i administratorów oraz œrodki, maj¹ce
na celu ochronê dostêpu do funkcji administracyjnych
g) system zarz¹dzania dostêpem dla operacji wsparcia i pomocy, który dzia³a na
zasadach najmniejszych uprawnieñ i potrzebnych informacji
h) procesy i œrodki s³u¿¹ce do œledzenia wszystkich dzia³añ przeprowadzanych w jego
systemie informatycznym
5. Naruszenie ochrony danych osobowych
Jeœli KSOP stwierdzi wyst¹pienie incydentu wp³ywaj¹cego na Dane osobowe Administratora bez
zbêdnej zw³oki zg³asza to Uczestnikowi.
Zg³oszenie musi opisywaæ charakter incydentu, mo¿liwe konsekwencje incydentu, œrodki
zastosowane lub proponowane przez KSOP w odpowiedzi na incydent i zawieraæ punkt
kontaktowy KSOP.
6. Lokalizacja i przekazywanie danych
W przypadku, gdy Us³ugi umo¿liwiaj¹ Uczestnikowi przechowywanie treœci, w szczególnoœci
Danych Osobowych, zlokalizowane s¹ na bezpiecznych dyskach zewnêtrznych oraz dyskach
zewnêtrznych wirtualnych z dodatkowym kodowaniem ochronnym z zastrze¿eniem, ¿e
wybierane do tego celu s¹ tylko te w krajach, które zosta³y uznane przez Komisjê Europejsk¹ jako
kraj zapewniaj¹cy odpowiedni stopieñ ochrony.
7. Dalsze przetwarzanie
Z zastrze¿eniem postanowieñ punktu 6 powy¿ej KSOP jest upowa¿nione do korzystania z us³ug
Dalszych Podmiotów Przetwarzaj¹cych w celu uzyskania wsparcia w zakresie œwiadczonych
Us³ug. W ramach takiego wsparcia dalsze podmioty przetwarzaj¹ce mog¹ uczestniczyæ w
czynnoœciach przetwarzania danych przez KSOP zgodnie z poleceniami Uczestnika.
Listê dalszych podmiotów przetwarzaj¹cych uprawnionych do udzia³u z czynnoœciach
przetwarzania przez KSOP zgodnie z poleceniem Uczestnika, w tym przedmiotowych Us³ug, a
tak¿e lokalizacjê, z której mog¹ przetwarzaæ Dane Osobowe Uczestnika na podstawie niniejszej
Umowy przetwarzania, zamieszczono na stronie internetowej KSOP lub je¿eli Dalszy Podmiot
Przetwarzaj¹cy uczestniczy jedynie w okreœlonej Us³udze - w odpowiednich Warunkach
Szczególnych.
Je¿eli KSOP zdecyduje o zmianie Dalszego Podmiotu Przetwarzaj¹cego lub o dodaniu nowego
Dalszego Podmiotu Przetwarzaj¹cego, KSOP poinformuje Uczestnika poczt¹ elektroniczn¹ na
adres poczty zarejestrowany w Danych Uczestnika. Uczestnikowi przys³uguje prawo sprzeciwu
wobec takiej zmiany, przy czym sprzeciw powinien byæ z³o¿ony w terminie do 15 dni.
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KSOP zapewnia, ¿e ka¿dy Dalszy Podmiot Przetwarzaj¹cy jest zdolny do spe³nienia zobowi¹zañ
podjêtych przez KSOP w niniejszej Umowie powierzenia dotycz¹cych przetwarzania Danych
Osobowych realizowanego przez ten Dalszy Podmiot Przetwarzaj¹cy. W tym celu KSOP zawiera
umowê z tym Dalszym Podmiotem Przetwarzaj¹cym. KSOP pozostaje w pe³ni odpowiedzialny
wobec Uczestnika za realizacjê wszelkich zobowi¹zañ niedope³nionych przez tego
Podwykonawcê Przetwarzania.
Aby unikn¹æ wszelkich w¹tpliwoœci, KSOP jest upowa¿niony do nawi¹zywania wspó³pracy z
zewnêtrznymi dostawcami us³ug takimi jak: przedstawiciele Koœcio³a Katolickiego, media,
psychologowie, pedagodzy, trenerzy personalni, instytucje i Urzêdy Pañstwowe, uczelnie
pañstwowe i prywatne, biura i obiekty turystyczne i inne, niezale¿nie od ich lokalizacji, bez
koniecznoœci informowania Administratora, ani uzyskiwania jego uprzedniej zgody o ile tacy
dostawcy zewnêtrzni nie bêd¹ przetwarzali Danych osobowych uczestnika.
8. Obowi¹zki Uczestnika
W celu przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Umow¹, Uczestnik dostarcza KSOP na
piœmie odpowiednie polecenia i wszelkie informacje niezbêdne do utworzenia przez Podmiot
przetwarzaj¹cy rejestru czynnoœci przetwarzania. Wy³acznie odpowiedzialnym za te informacje
oraz polecenia przekazane KSOP jest Uczestnik.
Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, ¿e:
a) przetwarzanie Danych osobowych Uczestnika jako czêœæ realizacji Us³ugi, posiada
odpowiedni¹ podstawê prawn¹ np. zgoda osób, których dane dotycz¹, zgoda
Administratora, uzasadnione interesy, zezwolenie od w³aœciwego organu nadzorczego,
itp.
b) zosta³y zrealizowane wszelkie wymagane procedury i formalnoœci takie jak ocena
skutków dla ochrony danych, powiadomienie w³aœciwego organu do spraw ochroc) ny
danych i wniosek o udzielnie zezwolenia gdy jest to wymagane
c) osoby, których dane dotycz¹, zosta³y poinformowane o przetwarzaniu ich Danych
Osobowych w zwiêz³ej, przejrzystej, zrozumia³ej i ³atwo dostêpnej formie, jasnym
i prostym jêzykiem zgodnie z przepisami RODO
d) osoby, których dane dotycz¹, zosta³y poinformowane, ¿e w ka¿dej chwili mog¹
wykonywaæ przys³uguj¹ce im prawa zgodnie z RODO bezpoœrednio u Administratora
Uczestnik jest odpowiedzialny za wdro¿enie odpowiednich technicznych i organizacyjnych
œrodków zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zasobów, systemów, operacji, czynnoœci które nie
wchodz¹ w zakres odpowiedzialnoœci KSOP zgodnie z Umow¹.
9. Prawa osoby, której dane dotycz¹
Administrator jest ca³kowicie odpowiedzialny za informowanie osób, których dane dotycz¹, o
przys³uguj¹cych im prawach, i za przestrzeganie tych praw, w tym prawa dostêpu, sprostowania,
usuniêcia, ograniczenia lub przenoszenia.
KSOP w miarê mo¿liwoœci zapewni pomoc w wywi¹zaniu siê z obowi¹zku odpowiadania na
¿¹dania osób, których dane dotycz¹. Pomoc ta mo¿e polegaæ na informowaniu Uczestnika o
ka¿dym wniosku otrzymanym bezpoœrednio od osoby, której dane dotycz¹ i umo¿liwieniu
Administratorowi projektowania i wdra¿ania technicznych i organizacyjnych œrodków
niezbêdnych do odpowiadania na ¿¹dania osób, których dane dotycz¹. Administrator ponosi
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za odpowiadanie na te ¿¹dania.
Uczestnik przyjmuje do wiadomoœci i zgadza siê, ¿e w przypadku, gdy taka wspó³praca i pomoc
bêdzie wymagaæ znacznych zasobów ze strony Podmiotu przetwarzaj¹cego, wysi³ki te zostan¹
podjête za op³at¹ po uprzednim powiadomieniu Uczestnika i uzgodnieniu z Uczestnikiem.
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10. Usuniêcie i zwrot Danych Osobowych
Po wygaœniêciu Us³ugi, w szczególnoœci w przypadku jej zakoñczenia lub nieodnowienia, KSOP
zobowi¹zuje siê usun¹æ na zasadach przewidzianych w Umowie, ca³¹ zawartoœæ, w tym
informacje, dane, pliki. które s¹ powielane, przechowywane, przetwarzane i w inny sposób
u¿ywane przez Uczestnika w ramach Us³ug, chyba ¿e wniosek z³o¿ony przez w³aœciwy organ
s¹dowy lub prawny, lub obowi¹zuj¹ce prawo UE lub jej pañstwa cz³onkowskiego stano inaczej.
Uczestnik jest w pe³ni odpowiedzialny za wykonanie wszelkich operacji niezbêdnych do
zabezpieczenia Danych Osobowych, w szczególnoœci przed zakoñczeniem lub wygaœniêciem
Us³ug i przez przyst¹pieniem do operacji usuniêcia, aktualizacji lub zmiany Us³ug.
W zwi¹zku z tym Uczestnik jest informowany, ¿e zakoñczenie i wygaœniêcie Us³ug z jakiegokolwiek
powodu, jak równie¿ niektóre operacje zmian czy aktualizacji powoduj¹ automatyczne i
nieodwracalne usuniêcie ca³ej zawartoœci danych.
11. Odpowiedzialnoœæ
KSOP odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wy³¹cznie gdy nie dope³ni³
obowi¹zków, które RODO nak³ada na podmioty przetwarzaj¹ce lub gdy dzia³a³ wbrew zgodnym z
prawem pisemnym instrukcjom Uczestnika. W takich przypadkach zastosowanie ma zapis
dotycz¹cy odpowiedzialnoœci zawarty w Umowie.
Gdy KSOP i Administrator uczestnicz¹ w przetwarzaniu w ramach niniejszej Umowy, które
spowodowa³o szkody osobom, których dane dotycz¹, Administrator w pierwszej kolejnoœci
zap³aci pe³ne odszkodowanie lub inn¹ rekompensatê osobie, której dane dotycz¹ a nastêpnie
bêdzie móg³ ¿¹daæ od KSOP zwrotu czêœci odszkodowania odpowiadaj¹cej czêœci szkody, za
któr¹ ponosi on pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, z zastrze¿eniem ograniczeñ odpowiedzialnoœci
stosowanych w ramach Umowy.
12. Audyty
KSOP udostêpnia Uczestnikowi wszelkie informacje niezbêdne do
a) wykazania zgodnoœci z wymaganiami RODO
b) umo¿liwienia przeprowadzenia audytów
Informacje te s¹ dostêpne w formie standardowej dokumentacji na stronie internetowej KSOP.
Dodatkowe informacje mog¹ zostaæ przekazane Uczestnikowi po uprzednim skontaktowaniu siê
Uczestnika z osob¹ odpowiedzialn¹ za kontakt z Uczestnikiem.
Jeœli powy¿sze informacje, raporty oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce aby Uczestnik móg³ wykazaæ, ¿e
spe³nia zobowi¹zania ustanowione przez RODO, KSOP i Uczestnik uzgodni¹ warunki operacyjne,
warunki bezpieczeñstwa oraz finansowe technicznej inspekcji na miejscu. W ka¿dym przypadku
warunki tej inspekcji nie mog¹ wp³ywaæ na bezpieczeñstwo innych Uczestników KSOP.
Wszelkie informacje przekazane Uczestnikowi zgodnie z tym punktem i niedostêpne na stronie
internetowej KSOP uwa¿a siê za poufne informacje KSOP. W ramach umowy przez przkazaniem
takich informacji Uczestnik mo¿e byæ zobowi¹zany do podpisania umowy o poufnoœæ.
Niezale¿nie od powy¿szego Uczestnik jest upowa¿niony do odpowiadania na wnioski w³aœciwego
organu nadzorczego pod warunkiem, ¿e ujawni wy³¹cznie informacje wymagane przez
wspomniany organ nadzorczy. W takim przypadku o ile nie jest to zabronione przez obowi¹zuj¹ce
prawo, Uczestnik powinien najpierw skontaktowaæ siê z KSOP w sprawie ujawnienia informacji.
13. Kontakt z KSOP
W przypadku pytañ dotycz¹cych Danych Osobowych, Uczestnik mo¿e skontaktowaæ siê z KSOP:
a) Wysy³aj¹c wiadomoœæ poprzez formularz na stronie internetowej
b) Wysy³aj¹c zapytanie drog¹ poczty elektronicznej e-mail
c) Wysy³aj¹c wiadomoœæ drog¹ poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny lub g³ówny
KSOP podany na stronie internetowej KSOP lub w stopce tego dokumentu.
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Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powo³aniem

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wersja z dnia 10.10.2020

Czêœæ 2 - Dane osobowe przetwarzane przez KSOP jako Administratora
Celem tej czêœci jest okreœlenie warunków, na jakich KSOP przetwarza Dane Osobowe jako
Administrator.
W ramach realizacji Umowy, Dane Osobowe dotycz¹ce uczestnika oraz korzystania z Us³ug s¹
przetwarzane przez KSOP jako Administratora w celu
a) utrzymania i prowadzenia wspó³pracy i sta³ego kontaktu z Uczestnikiem
b) œwiadczenia Us³ugi lub szeregu us³ug
c) zapobieganie oszustwom i korzystania z Us³ug w sposób niezgodny z umow¹ i/lub
regulaminem
d) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa (obowi¹zek archiwizacji
i przechowywania danych takich jak rejestry po³¹czeñ i dane identyfikacyjne)
e) egzekwowanie praw przys³uguj¹cych KSOP
Do Danych Osobowych przetwarzanych przez KSOP nale¿¹:
a) dane osobowe dotycz¹ce Uczestnika (imiê, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
numery telefonów, numer pesel itp)
b) dane osobowe dotycz¹ce osoby niepe³noletniej lub niepe³nosprawnej bêd¹cej
pod sta³¹ i prawn¹ opiek¹ osoby zg³aszaj¹cej
c) kontakty pomiêdzy KSOP a Uczestnikiem (korespondencja, protoko³y)
d) informacje ksiêgowe i finansowe
e) materia³y foto i wideo z realizowanych Us³ug
Takie czynnoœci przetwarzania wykonywane s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w
szczególnoœci z RODO.
Podmioty powi¹zane z KSOP uczestnicz¹ w wy¿ej wymienionych czynnoœciach przetwarzania,
natomiast KSOP korzysta z us³ug podmiotów zewnêtrznych takich jak us³ugi p³atnicze, us³ugi
meilingowe, ankiety, przewoŸnicy, placówki szkoleniowe, instytucje pañstwowe i prywatne,
doradcy, psychologowie itp., którzy wystêpuj¹ w roli pomiotów przetwarzaj¹cych na zlecenie
KSOP. W takich przypadkach pomiêdzy Podmiotem przetwarzaj¹cym a KSOP zostaje zawarta
umowa zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz wpowadzone s¹ odpowiednie œrodki
techniczne i organizacyjne zgodne z art. 28 i 32 RODO.
Warunki przetwarzania Danych Osobowych s¹ szczegó³owo opisane na stronie internetowej
KSOP w szczególnoœci okres przechowywania, cel przetwarzania i przechowywania, podstawa
prawna, kategorie odbiorców. KSOP zastrzega sobie prawo do zmieniania tych warunków i
informowania o wprowadzonych zmianach.
KSOP zobowi¹zuje siê nie wykorzystywaæ wspomnianych Danych Osobowych w celach innych ni¿
wy¿ej wymienione, przy czym jednak KSOP mo¿e byæ zobowi¹zane do przekazania Danych
osobowych w odpowiedzi na wniosek lub decyzjê organów np. s¹dowych i administracyjnych. W
takim przypadku KSOP zobowi¹zuje siê do poinformowania Uczestnika, o ile nie jest to zabronione
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa lub przez dany organ oraz do przekazania tylko Danych
osobowych wyraŸnie wskazanych w ¿¹daniu.
Niezale¿nie od powy¿szego KSOP zastrzega sobie prawo do anonimizacji Osoby, której dane
dotycz¹ w tej czêœci. Takie dane mog¹ byæ przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w
zanonimizowanym formacie do dowolnych celów np. statystyk, rozwijania i udoskonalania us³ug,
rozwoju dzia³alnoœci itp.
Zgodnie z RODO, Uczestnik mo¿e z³o¿yæ skargê do w³aœciwego organu nadzorczego oraz
skorzystaæ z prawa dostêpu, sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przenoszenia i sprzeciwu w
odniesieniu do tych danych poprzez przes³anie odpowiedniego zg³oszenia drog¹ poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej. KSOP zobowi¹zuje siê rozpatrzyæ taki wniosek w terminie do
30 dni od daty jego otrzymania.
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