
Regulamin korzystania z systemu TRAFFIT 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 

1. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia 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 powierzone Usługodawcy przez Klienta, w tym dane osobowe 
Kandydatów. 

2. Kandydat - osoba fizyczna biorąca udział w procesach rekrutacyjnych Klienta. 
3. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usług świadczonych przez 
Usługodawcę. 

4. Okres abonamentowy - okres, w którym Klient ma wykupiony dostęp do Systemu 
5. System TRAFFIT lub System - aplikacja internetowa będąca własnością Usługodawcy, dostępna 

pod adresem internetowym demo.traffit.com służąca do usprawnienia procesu 
rekrutacyjnego oraz zarządzania bazami klientów i Kandydatów. 

6. Usługodawca - TRAFFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Aleja 
Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 5862288562 oraz numer REGON: 222042972. 

§ 2 

KORZYSTANIE Z WERSJI DEMO 

1. Usługodawca udziela Klientowi dostępu do wersji demo Systemu, umożliwiając mu zapoznanie 
się ze sposobem działania Systemu i jego funkcjonalnością. 

2. Korzystanie przez Klienta z wersji demo jest bezpłatne i nie zobowiązuje Klienta do wykupienia 
wersji płatnej. 

3. Warunkiem skorzystania z wersji demo Systemu jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego 
Regulaminu. 

§ 3 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Uzyskanie dostępu do Systemu następuje poprzez wybór jednej z dostępnych opcji 
abonamentowych, który jest jednocześnie równoznaczny z zawarciem umowy, oraz dokonania 
zapłaty opłaty abonamentowej. 

2. Po potwierdzeniu dokonania wpłaty Usługodawca zakłada konto Klienta oraz przesyła 
Klientowi na wskazany przez Klienta adres email link aktywacyjny wraz loginem oraz hasłem 
do Systemu. 

3. Umowa zostaje zawarta na miesiąc, począwszy od dnia aktywacji. Kolejne przedłużenie 
obowiązywania Umowy na każdy kolejny miesiąc wymaga dokonania ponownej płatności. 
System przypomina do konieczności przedłużenia dostępu na 5 dni przed zakończeniem 
dotychczasowego okres aktywacji. 



4. Niedokonanie przedłużenia dostępu do Systemu powoduje niemożność korzystania z jego 
funkcjonalności i zakończenie obowiązywania umowy. Usługodawca usuwa konto Klienta oraz 
wszelkie dane wprowadzone przez Klienta do Systemu w ciągu 7 dni od wygaśnięcia dostępu 
do Systemu chyba, że w tym okresie zostanie uwzględniona w Systemie odpowiednia wpłata 
powodująca odnowienie umowy. Na wniosek Klienta strony mogą ustalić sposób 
wyeksportowania tych danych do Klienta przed ich usunięciem. 

5. Klient może w każdym czasie usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie 
informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Klientem również zostaną usunięte. 
Usuwając konto Klient zrzeka się dalszego korzystania z Serwisu do końca Okresu 
abonamentowego. 

6. W celu uzyskania innych warunków dostępu do Systemu niż poprzez wykupywanie dostępu 
miesięcznego na warunkach określonych na stronie internetowej, Klient może skontaktować 
się z Usługodawcą i zawrzeć Umowę na czas nieokreślony lub inny niż miesięczny czas 
określony na warunkach wynegocjowanych indywidualnie przez strony. 

§ 4 

OPŁATY 

1. Opłaty za dostęp do Systemu rozliczane są miesięcznie. Klient powinien wnosić opłaty za 
kolejne miesięczne Okresy abonamentowe z góry. 

2. Wpłaty będą uwzględniane w Systemie w ciągu 3 dni od zaksięgowania na rachunku 
bankowym Usługodawcy, co Klient jest zobowiązany uwzględnić przy ich dokonywaniu. 

3. Szczegółowe informacje o wysokości opłat abonamentowych oraz parametrach 
poszczególnych planów abonamentowych znajdują się w cenniku zamieszczonym na stronie 
http://www.traffit.com/#cennik. 

4. Usługodawca prześle Klientowi fakturę w terminie określonym przepisami prawa drogą 
elektroniczną na adres e-mail przypisany przez Klienta do jego konta w formacie .pdf, lub drogą 
papierową na adres Klienta wprowadzony przez niego w danych konta. Klient wyraża zgodę na 
przesyłanie faktur w sposób określony w zdaniu poprzednim. 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 

1. Klient jest zobowiązany do: 
a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego 

Regulaminu; 
b) nienaruszania praw, ani dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności Kandydatów; 
c) nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim, innymi niż pracownicy Klienta 

lub inne osoby działające na jego rzecz, loginu i hasła do konta Klienta w Systemie TRAFFIT; 
d) niepowielenia jakichkolwiek elementów Systemu TRAFFIT, niedokonywania dekompilacji 

kodu źródłowego; 
e) wykorzystywania Systemu TRAFFIT wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej; 
f) niepodejmowania przez okres jednego roku od uzyskania dostępu do Systemu TRAFFIT 

działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy w oparciu o oprogramowanie 
działające na zbliżonych co System zasadach; 

g) terminowego regulowania płatności; 
h) naprawienia poniesionych przez Usługodawcę szkód wynikłych z naruszenia obowiązków 

Klienta. 



2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie danych, a w 
wypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody w związku z treścią danych wprowadzonych 
przez Klienta jest zobowiązany do jej naprawienia. 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca jest zobowiązany podjąć należyte starania w celu zapewnienia Klientom 
posiadającym wykupiony dostępu do Systemu niezakłócone korzystanie z Systemu. 
Usługodawca odpowiada za własne działania i zaniechania. 

2. Usługodawca zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania powierzonych mu w 
Systemie danych i zachowania ich w poufności. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby 
transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu była bezpieczna tzn. 
aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności 
przesyłanych danych. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu Klienta do Systemu 
w trakcie Okresu abonamentowego, do czasu wyjaśnienia sprawy, jeżeli podejmie uzasadnioną 
wątpliwość, że Klient korzystał z Systemu naruszając przepisy Regulaminu. 

4. Usługodawca może trwale pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jeżeli Klient: 
a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub 

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr 

osobistych Kandydatów; 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania 

naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami 
korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre 
imię Usługodawcy. 

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może powtórnie 
wykupić dostępu do Systemu bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 

4. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez 
niego Usług z przyczyn technicznych. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy 
techniczne trwały możliwie najkrócej. 

5. W przypadku przerwy w dostępie do Systemu trwającej ponad jedną dobę Klient ma prawo do 
przedłużenia ważności Okresu abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa 
techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna. Przedłużenie Okresu abonamentowego 
stanowi jedyną rekompensatę, do jakiej uprawniony jest Klient z tytułu braku dostępu do 
Serwisu. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Usług z przyczyn nie leżących po jego stronie, w tym z przyczyn leżących po stronie 
osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), ani spowodowanych działaniami 
siły wyższej, a także za okoliczności, o których mowa w art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.). 

7. Wszelkie reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@traffit.com lub na 
adres pocztowy Aleja Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia Usługodawca rozpatruje reklamację w 
ciągu 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania chyba, że wymagane są dodatkowe informacje 
od Klienta lub konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności. W takim wypadku okres 
rozpatrywania reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 



8. Niezależnie od innych zapisów Umowy jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wobec 
Klienta z tytułu świadczenia usługi dostępu do Serwisu oraz innych usług objętych niniejszym 
Regulaminem jest ograniczona do szkód rzeczywistych Klienta i nie może przekroczyć kwoty 
równej opłatom uiszczonym przez Klienta Usługodawcy z tytułu korzystania z dostępu do 
Serwisu w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie wyrządzające szkodę.  

§ 7 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Klient oświadcza, że jest wyłącznym administratorem Danych Osobowych zbieranych i 
przetwarzanych przez Klienta z wykorzystaniem Systemu TRAFFIT i przetwarza je zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Dane Osobowe przetwarzane są przez TRAFFIT na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych z Klientem (administratorem) stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. TRAFFIT na potrzeby realizacji umowy powierzenia i w zakresie 
wynikającym z jej postanowień pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe.  

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. W 

takim wypadku Klientowi przysługuje prawa rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, 
o ile stosowne oświadczenie zostanie złożone w ciągu 7 dni od poinformowania Klienta o 
dokonanych zmianach. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na 
stronie internetowej Usługodawcy. 

4. Do Umowy zawartej pomiędzy stronami stosuje się przepisy prawa polskiego. 
5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu korzystania z systemu TRAFFIT 

 

 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
zawarta pomiędzy: 

Klientem jako Administratorem 

a 

TRAFFIT Sp. z o.o. jako Przetwarzającym 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

§ 1 - Opis Przetwarzania 

§ 2 - Podpowierzenie 

§ 3 - Obowiązki Przetwarzającego 

§ 3 - Obowiązki Administratora 

§ 4 - Bezpieczeństwo danych 

§ 5 - Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych 

§ 6 - Nadzór 

§ 7 - Oświadczenia Stron 

§ 8 - Odpowiedzialność 

§ 9 - Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO] 

§ 10 - Usunięcie Danych 

§ 11 - Postanowienia Końcowe 

 

  

  



UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Niniejsza umowa powierzenia (dalej jako Umowa lub Umowa Powierzenia) stanowi integralną 
część Regulaminu korzystania z systemu TRAFFIT (dalej jako Regulamin); 

II. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje 
przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora; 

III. Pojęcia użyte w Umowie i pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w treści Umowy 
Powierzenia oraz w Regulaminie.  

IV. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych 
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 
1) – dalej RODO.  

§ 1 OPIS PRZETWARZANIA 

1. PRZEDMIOT [art. 28 ust. 3 RODO]  

Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Administrator powierza 
Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) opisanych w dalszej części Danych 
Osobowych.  

2. CZAS [art. 28 ust. 3 RODO]  

Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie do 60 dni po zakończeniu korzystania przez 
Administratora z Systemu TRAFFIT. 

3. CHARAKTER I CEL [art. 28 ust. 3 RODO]  

Charakter i cel przetwarzania wynikają z Regulaminu. W szczególności: 

1) charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: Zapewnienie 
dostępu poprzez Internet do Systemu TRAFFIT, tj. udostępnienie i utrzymywanie zdalnej 
platformy programistycznej do prowadzenia rekrutacji pracowników w środowisku sprzętowo-
programowym wynajętym przez przetwarzającego,  

2) celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi zapoznanie się z możliwościami 
Systemu TRAFFIT w poważnieniu procesu rekrutacji pracowników. 

4. RODZAJ DANYCH [art. 28 ust. 3 RODO]  

Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”): 

1) Dane zwykłe: 
a) imię i nazwisko, 
b) numer ewidencyjny PESEL, 
c) adres e-mail, 
d) numery telefonów, 
e) adres zamieszkania, 
f) data urodzenia, 
g) wykształcenie,  
h) staż pracy, 
i) doświadczenie zawodowe,  
j) umiejętności, 
k) uprawnienia zawodowe 

oraz inne dane zbierane przez Administratora w ramach prowadzonych przez niego procesów 
rekrutacyjnych. 

 



5. KATEGORIE OSÓB [art. 28 ust. 3 RODO]  

Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 

1) Kandydaci, 
2) Potencjalni kandydaci 

§ 2 PODPOWIERZENIE 

1. PODPOWIERZENIE [art. 28 ust. 2 RODO]  

Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w 
drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom 
przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego 
przez Administratora lub braku sprzeciwu.  

2. ZAAKCEPTOWANI PODPRZETWARZAJĄCY 

Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora: 

1) OVH sp. Z o.o. 
2) Amazon Web Services 

 
3. SPRZECIW 

Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych 
Podprzetwarzających wymaga zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. 
Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem 
powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i 
ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie 
umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. W przypadku braku możliwości porozumienia co 
do Podprzedwarzających Przetwarzający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.   

4. TRANSFER OBOWIĄZKÓW [art. 28 ust. 4 RODO]  

Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do 
realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z 
wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na charakter konkretnego podpowierzenia.  

5. ZAKAZ PODZLECENIA ŚWIADCZENIA GŁÓWNEGO [art. 28 ust. 4 RODO]  

Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu wykonania całości Umowy.  

§ 3 OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

Przetwarzający ma następujące obowiązki: 

1. UDOKUMENTOWANE POLECENIA [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]  

Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z poleceniami lub instrukcjami Administratora.  

2. NIEPRZETWARZANIE POZA EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]  

Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza 
również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane Osobowe poza EOG.  

3. POINFORMOWANIE O ZAMIARZE PRZETWARZANIA POZA EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]  

Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym 
Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do 
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

4. TAJEMNICA [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]  



Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu 
Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te 
osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

5. BEZPIECZEŃSTWO [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]  

Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 
32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy. 

6. PODPRZETWARZANIE [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]  

Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego 
(Podprzetwarzającego). 

7. WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI PRAW JEDNOSTKI [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]  

Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”). 
Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych 
Danych zgodnie z obowiązującą u Przetwarzającego politykami i procedurami. 

8. WSPARCIE PRZY OBOWIĄZKACH BEZPIECZEŃSTWA [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]  

Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z 
obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie 
naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, 
ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

9. LEGALNOŚĆ POLECEŃ [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]  

Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora 
poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości 
(w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem) i może wstrzymać się z wykonaniem polecenia lub 
instrukcji na koszt i ryzyko Administratora, do czasu otrzymania wyczerpujących wyjaśnień. 

10. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI [art. 25 ust. 1 RODO]  

Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek 
zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma 
obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i 
terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez 
Przetwarzającego zmiany grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego. 

11. MINIMALIZACJA [art. 25 ust. 2 RODO]  

Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, 
których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie 
upoważnienie. 

12. RCPD [art. 30 ust. 2 RODO]  

Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 ust. 2 
RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii 
czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 
handlową Przetwarzającego lub innych klientów Przetwarzającego.  

13. PROFILOWANIE [art. 13 i 14 RODO]  



Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym 
profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora 
w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.  

14. SZKOLENIE PERSONELU  

Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych 
odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

§ 4 OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać 
Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też 
wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.  

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH [art. 32 RODO]  

Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej 
wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.  

§ 6 POWIADOMIENIE O NARUSZENIACH DANYCH OSOBOWYCH 

1. POWIADOMIENIE O NARUSZENIU 

Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych 
osobowych nie później niż w 2 dni roboczych od stwierdzenia ryzyka naruszenia, umożliwia 
Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach 
z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

2. ROZWINIĘCIE 

Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną 
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku 
powiadomienia organ nadzoru. 

§ 7 NADZÓR 

1. SPRAWOWANIE KONTROLI [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]  

Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim 
poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego 
osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz 
(ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony 
jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania 
Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów kategorii czynności przetwarzania. Koszty audytów 
lub inspekcji oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione przez Przetwarzającego z tego 
tytułu ponosi Administrator. 

2. WSPÓŁPRACA PRZY KONTROLI [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]  

Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez 
niego zadań.  

3. PRZETWARZAJĄCY:  
1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania 

Administratora z przepisami RODO, 
2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub 

inspekcji, w sposób który nie zakłóca bieżącej działalności. Przetwarzający współpracuje w 
zakresie realizacji audytów lub inspekcji.  

§ 8 OŚWIADCZENIA STRON 



1. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA 

Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania 
w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu. 

2. OŚWIADCZENIE PRZETWARZAJĄCEGO [art. 28 ust. 1 RODO] 

Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje 
się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową i Regulaminem, posiada w tym zakresie 
niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego 
wykonania niniejszej Umowy.  

3. REFERENCJE [art. 28 ust. 1 RODO] 

Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz 
doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO [art. 82 ust. 3 RODO]  

Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem 
obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z 
prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.  

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODPRZETWARZAJĄCYCH [art. 28 ust. 4 RODO]  

Jeżeli Podprzetwarzający z własnej winy nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 
ochrony danych, odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez 
Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. 

§ 10 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY POWIERZENIA [art. 28 ust. 3 RODO] 

Umowa została zawarta na czas świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Systemu TRAFFIT. 

§ 11 USUNIĘCIE DANYCH 

1. USUNIĘCIE DANYCH [art. 28 ust. 3 lit g RODO]  

Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych 
Danych z wyjątkiem ich usunięcia i jest zobowiązany do: 

(1) usunięcia Danych,  

(2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi 
inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie 
Danych.  

2. KARENCJA  

Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że 
Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 

3. OŚWIADCZENIE 

Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, Przetwarzający na żądanie 
Administratora złoży pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych. 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. PIERWSZEŃSTWO 



W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Regulaminem, lub 
jakimikolwiek innymi łączącymi Strony umowami a niniejszą Umową,  pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych 
osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej 
Umowy lub w wykonaniu jej postanowień. 

2. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDU 
 
1) Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO, 
2) Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej Umowy będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Przetwarzającego. 

 


