UMOWA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.1.
Warunki niniejszej umowy mają takie samo znaczenie, jak te określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie takich danych i uchylającym dyrektywę 95/46/WE
(Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych [RODO]).
1.2.
W zakresie, w jakim w czasie korzystania z TimeMoto® dane osobowe są przetwarzane w myśl postanowień
RODO, strony zakładają, że firma Safescan może zostać wyznaczona jako strona przetwarzająca dane. Firma Safescan
przestrzega obowiązków, które zgodnie z RODO są na nią nakładane jako na stronę pełniąca funkcję podmiotu
przetwarzającego. Osobą Odpowiedzialną jest, o ile nie wskazano inaczej w postanowieniach zawartych w
przedmiotowych warunkach, drugą stroną niniejszej umowy, jako strona, której firma Safescan przyznała prawo do
korzystania z TimeMoto®.
1.3.
Osoba Odpowiedzialna gwarantuje firmie Safescan, że Osoba Odpowiedzialna będzie przestrzegać zobowiązań
wynikających z RODO. Osoba Odpowiedzialna chroni firmę Safescan w związku z roszczeniami osób trzecich, w tym
osób, do których odnoszą się dane osobowe, za które Osoba Odpowiedzialna odpowiada, oraz holenderskiego organu
ochrony danych lub jakiejkolwiek równoważnej instytucji zagranicznej w dowolnym kraju.
1.4.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez firmę Safescan w celu zawarcia umowy uprawniającej do
korzystania z TimeMoto®. W tym celu firma Safescan przetwarza dane osobowe pracowników Osoby
Odpowiedzialnej i (ewentualnie) innych osób, które Osoba Odpowiedzialna zarejestrowała w kontekście prowadzonej
przez siebie działalności za pośrednictwem projektu Safescan i/lub czasu pracy. Firma Safescan przetwarza następujące
dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i rejestrację czasu (obecność, nieobecność, czasy realizacji projektu, dni
wolne, święta, choroby i absencja). Przechowywanie przedmiotowych danych osobowych odbywa się, gdy Osoba
Odpowiedzialna korzysta z usług TimeMoto® na podstawie poniższej umowy. Firma Safescan przetwarza przedmiotowe
dane osobowe wyłącznie na żądanie Osoby Odpowiedzialnej, zgodnie z pisemnymi instrukcjami Osoby Odpowiedzialnej
oraz, w zakresie, w jakim jest to istotne, w sposób określony w umowie dominującej (z uwzględnieniem ogólnych
warunków mających zastosowanie w w tym kontekście), chyba że przepis prawa unijne lub prawa państwa
członkowskiego obliguje go do podjęcia przetwarzania danych. W takim przypadku firma Safescan z wyprzedzeniem
poinformuje Osobę Odpowiedzialną o przetwarzaniu informacji w ramach tego zapisu, chyba że przepisy te zabraniają
przekazania takiego powiadomienia z ważnych powodów związanych z interesem ogólnym.
1.5.
TimeMoto® nie jest zaprogramowany na przetwarzanie specjalnych danych osobowych. Specjalne dane
osobowe to dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań politycznych, przekonań religijnych lub
filozoficznych lub członkostwa w związkach zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne gromadzone w
celu jednoznacznej identyfikacji osoby, dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące preferencji lub orientacji
seksualnej danej osoby. Osoba Odpowiedzialna nie może zatem korzystać z TimeMoto® do przechowywania
specjalnych danych osobowych ani do przetwarzania ich w jakikolwiek inny sposób. Osoba Odpowiedzialna chroni
TimeMoto® przed wszelkimi szkodliwymi konsekwencjami wynikającymi z naruszenia tego zakazu, w tym, między
innymi, grzywnami nakładanymi przez holenderski organ ochrony danych lub równoważną instytucję zagraniczną w
dowolnym kraju.
1.6.
Jeżeli personel firmy Safescan lub strona trzecia zaangażowana przez firmę Safescan zdobędzie wiedzę na
temat danych osobowych podczas prowadzenia prac serwisowych, konserwacji lub usprawniania TimeMoto®, firma
Safescan ma obowiązek zapewnić, że osoby te będą przestrzegać zasad zachowania poufności.
1.7.
Firma Safescan podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe
przed utratą lub dowolną formą bezprawnego przetwarzania. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
biorąc pod uwagę stan technologii, koszty wdrożenia, a także naturę, skalę, kontekst i cele przetwarzania. Środki mają
na celu również zapobieganie niepotrzebnemu gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu danych osobowych. Osoba
odpowiedzialna jest upoważniona w każdym momencie do zażądania aktualnego podsumowania organizacyjnych i
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technicznych środków bezpieczeństwa, które firma Safescan stosuje, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Środki bezpieczeństwa przewidziane w tych artykułach obejmują (i) środki dotyczące fizycznego dostępu do sprzętu, (ii)
środki dotyczące fizycznego dostępu do biura lub zewnętrznego partnera IT firmy Safescan, (iii) środki dotyczące kontroli
dostępu na poziomie serwera, (iv) środki dotyczące kontroli dostępu na poziomie danych i (v) środki dotyczące metod
kopiowania i bezpieczeństwa.
1.8.
Firma Safescan będzie przetwarzać dane osobowe pochodzące spoza UE, jeżeli Osoba Odpowiedzialna wyrazi
na to wyraźną i pisemną zgodę.
ANGAŻOWANIE STRON TRZECICH
1.9.
Osoba Odpowiedzialna niniejszym udziela ogólnego pisemnego zezwolenia firmie Safescan na angażowanie
stron trzecich (“podległa strona przetwarzająca dane”). Firma Safescan poinformuje Osobę Odpowiedzialną o
proponowanych zmianach dotyczących dodania lub zmiany podległych stron przetwarzających dane, przy czym
Osoba Odpowiedzialna będzie miała możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli firm Safescan zaangażuje podległe strony
przetwarzające dane, zawrze z nimi wiążącą z punktu widzenia prawa umowę dotyczącą przetwarzania danych.
WSPIERANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z RODO
1.10. Mając na względzie charakter przetwarzania danych i informacji udostępnionych firmie Safescan, firma Safescan
zapewni pomoc Osobie Odpowiedzialnej w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z praw
wyszczególnionych w rozdziale III RODO przez osoby, które monitorują dane przetwarzane przez firmę Safescan.
1.11. Mając na względzie charakter przetwarzania danych i informacji udostępnionych firmie Safescan, firma Safescan
zapewni pomoc Osobie Odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z artykułów 32-36
RODO (“zabezpieczenie danych osobowych”, “zawiadomienie organu nadzorującego o naruszeniu w związku z
przetwarzaniem danymi osobowymi”,”zawiadomienie osoby zainteresowanej o naruszeniu w związku z przetwarzaniem
jej danych osobowych”,”przeprowadzenie oceny skutków ochrony danych” i “przeprowadzenie wcześniejszych
konsultacji”).
1.12. W obecnym przypadku obowiązki wobec osób trzecich spoczywają na Osobie Odpowiedzialnej zgodnie z RODO,
na przykład w zakresie udzielania informacji i ich przestudiowania. Firma Safescan, w zakresie, w jakim jest to
racjonalnie i technicznie możliwe, zapewni współpracę z Osobą Odpowiedzialną za wypełnianie obowiązków
wynikających z RODO. Koszty związane z tą współpracą ponosi Osoba Odpowiedzialna. Osoba Odpowiedzialna chroni
firmę Safescan przed roszczeniami osób, których dane osobowe są zarejestrowane lub przetwarzane.
REJESTROWANIE PRZETWARZANIA I AUDYTU DANYCH
1.13. Firma Safescan prowadzi rejestr zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 30 RODO.
1.14. W chwili rozwiązania Umowy Osoba Odpowiedzialna otrzyma sześćdziesiąt dni na przeniesienie danych
osobowych z TimeMoto® do wybranego przez siebie środowiska. W przypadku, gdy Osoba Odpowiedzialna nie będzie
chciała przeprowadzić migracji danych osobowych lub upłynie okres 60 dni od rozwiązania Umowy, Safescan usunie
wszystkie dane osobowe.
1.15. Na prośbę, firma Safescan udostępni Osobie Odpowiedzialnej wszystkie informacje, które są w zasadny sposób
wymagane w celu wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w niniejszej umowie. Kiedy Osoba
Odpowiedzialna w związku z tym wyda dyspozycję, która w opinii firmy Safescan stanowi naruszenie postanowień
RODO lub jakiegokolwiek innego prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, firma Safescan poinformuje
odpowiedzialną za to osobę. Firma Safescan okresowo przeprowadza audyt, który ma na celu monitorowanie sposobu
przetwarzania danych osobowych przez firmę Safescan. Jeden raz w roku kalendarzowym Osoba Odpowiedzialna może
zażądać zaświadczenia z kontroli dołączonego do audytu.

1.16. W przypadku dopuszczenia się naruszenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych, firma Safescan
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poinformuje Osobę Odpowiedzialną o tym fakcie bez nieuzasadnionej zwłoki, a przynajmniej w ciągu 72 godzin od
momentu uzyskania informacji o takim naruszeniu.
FIRMA SAFESCAN JAKO STRONA ODPOWIEDZIALNA W ROZUMIENIU RODO
1.17. W zakresie, w jakim firma Safescan sama przetwarza dane osobowe i rozumieniu postanowień RODO może zostać
uznana za stronę odpowiedzialną za takie przetwarzanie, wszelkie podejmowane w tym kierunku działania muszą być
zgodne z jej Polityką Prywatności, jaka dostępna jest na stronie www.timemoto.com/privacy. Zawierając niniejszą umowę na
korzystanie z TimeMoto®, Osoba odpowiedzialna zgadza się z przedmiotową Polityką Prywatności i osoba odpowiedzialna
udziela firmie Safescan zgody na wykorzystanie danych osobowych w sposób w niej opisany.
OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI
1.18. Ogólne warunki korzystania z usługi TimeMoto® mają zastosowanie w przypadku tej umowy.
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