
Transfer danych osobowych

1. W sytuacji, w której podmiot trzeci powierza dane osobowe Spółce Akcyjnej WOSANA (dalej

„Spółka”) do przetworzenia, podmiot ten powinien zawrzeć ze Spółką umowę powierzenia, co

stanowi  wypełnienia  obowiązku  określonego  w  art.  28  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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  (dalej  „RODO”).   Umowa

powinna  określać  obowiązki  Spółki  jako  „Podmiotu  przetwarzającego”  w  zakresie  ochrony

danych osobowych.

2. W zakresie,  w  jakim  podmiot  trzeci  oraz  Spółka  będą  działać  jako  dwaj  niezależni

administratorzy danych osobowych, podstawą przekazania danych osobowych pomiędzy nimi

będzie ich „udostępnienie”, przy czym przesłanką prawną takiego udostępnienia – jako formy

przetwarzania danych – powinna być jedna z podstaw prawnych przetwarzania wskazanych w

art. 6 ust. 1 RODO.

3. W zakresie, w jakim  Spółka  oraz podmiot trzeci uzyskają dostęp do danych osobowych osób

reprezentujących  obie  strony  podpisujących  umowę,  będą  oni  pełnić  funkcję  dwóch

niezależnych administratorów danych osobowych, a podstawą udostępnienia takich danych

pomiędzy Stronami będzie:

a) zgoda  przedstawicieli  obu  Stron  w  celu  wykonania  umowy  –  w  odniesieniu  do  osób

reprezentujących obie Strony;

b) prawnie uzasadniony interes obu administratorów – w odniesieniu do osób wskazanych

przez obie Strony jako osoby kontaktowe w zakresie wykonania umowy.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3) powyżej będą przechowywane przez drugą Stronę

przez okres: 

a) obowiązywania  Umowy,  a  po  jej  zakończeniu,  w  związku  z  obowiązkiem  prawnym

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) niezbędny do dochodzenia  ewentualnych roszczeń przez  Stronę,  w związku z  realizacją

Umowy, lub obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec Strony, na podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia

roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

5. W sytuacji, w której Spółka powierza do przetwarzania podmiotowi trzeciemu dane osobowe

do  przetworzenia,  Spółka  zawiera  z  podmiotem  trzecim  umowę  powierzenia,  której  wzór

zamieszczamy na stronie itenetowej.


