
  

 

 

 

 
INFORMACJA O ZASADNICZEJ TREŚCI UZGODNIEŃ WSPÓŁADMINISTRATORÓW  

 

1. Wspólne cele przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów oraz sposób ich 

przetwarzania zostały wskazane w Polityce Prywatności. 

2. Współadministratorzy ustalają rolę i zakres w realizowaniu obowiązków wynikających z RODO 

w niniejszy sposób: 

(1) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 5 RODO. 

(2) Każdy ze Współadministratorów przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą 

współadministrowania w zakresie w jakim dotyczy podmiotów danych tego 

Współadministratora. 

(3) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe wyłącznie w przypadkach, 

gdy zachodzi jedna z podstaw przetwarzania wskazana w art. 6 lub 9 RODO i w odpowiednim 

zakresie. 

(4) Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych poza EOG. W przypadku 

przekazywania danych osobowych do państw trzecich w przyszłości Współadministratorzy 

spełnią wszelkie warunki określono w RODO oraz będą postępować w taki sposób, aby nie 

została naruszony stopień ochrony osób fizycznych.  

(5) Każdy ze Współadministratorów zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki 

ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi 

postanowieniami Umowy. 

(6) Każda ze Stron przeprowadziła analizę, z której wynika, że żadna z nich nie ma obowiązku 

powoływać Inspektora Ochrony Danych. 

(7) Współadministratorzy zapewniają, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych 

zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

konsekwencji ich naruszenia, w tym w szczególności z procedury zabezpieczenia danych 

osobowych oraz swoich rolach w tym zakresie. 

(8) Podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi 

nadzorczemu jest ten ze Współadministratorów, w ramach działalności którego doszło do 

naruszenia.  

(9) Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych, właściwy Współadministrator (zgodnie z punktem 8) 

odpowiedzialny za zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu, bez zbędnej zwłoki 

zawiadamia osobę, której dane osobowe dotyczą o takim naruszeniu.  

(10) Funkcję osoby kontaktowej dla potrzeb komunikacji dotyczącej naruszeń ochrony danych 

osobowych i dla osób, których dane osobowe dotyczą pełni Manager Biura Prawnego Crido, z 

którym należy się skontaktować pod numerem telefonu: +48 22 324 56 41, e-mail 

ernest.luczak@crido.pl. 


