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Postanowienia, które mają zastosowanie, jeśli Kontrahent przetwarza Dane Zamawiającego lub uzyskuje 
dostęp do Systemów Informatycznych Zamawiającego  

 
1 Bezpieczeństwo informacji  

a) W przypadku gdy Umowa wiąże się z:  
 
(i) uzyskaniem przez Kontrahenta dostępu do Systemów Informatycznych Zamawiającego 

w inny sposób niż poprzez korzystanie z pomieszczeń Zamawiającego (lub Podmiotu 
powiązanego) i sprzętu komputerowego dostarczanego przez Zamawiającego w tym 
celu; lub  

(ii) Przetwarzaniem przez Kontrahenta Danych Zamawiającego w inny sposób niż 
bezpośrednio w Systemach Informatycznych Zamawiającego,  

 
Kontrahent zapewni, że zarówno on jak i jego Osoby Pomocnicze będą przestrzegać dokumentu 

Information Security Schedule Zamawiającego dostępnego pod adresem: Legal documents | PMI - 

Philip Morris International (którego treść może ulegać zmianom).  

b) W przypadku, gdy Kontrahent uzyskuje dostęp do Systemów Informatycznych Zamawiającego 
za pomocą sprzętu, który Zamawiający dostarcza w tym celu, gdy przebywa w siedzibie 
Zamawiającego (lub Podmiotu powiązanego), Kontrahent zapewni, że zarówno on jak i jego 
Osoby Pomocnicze będą przestrzegać zasad Zamawiającego dotyczących dostępu do takich 
Systemów Informatycznych Zamawiającego i ich bezpieczeństwa.  
 

2 Ochrona danych – Przetwarzanie przez Kontrahenta  

 

Prawa i obowiązki Kontrahenta i Zamawiającego – Kontrahenta jako Podmiotu Przetwarzającego Dane 

Osobowe Zamawiającego  

2.1 Niniejszy punkt 2.1 ma zastosowanie do całego procesu Przetwarzania Danych Osobowych 
Zmawiającego przez Kontrahenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy Kontrahent przetwarza Dane Osobowe 
Zamawiającego jako Administrator Danych, jak określono w punkcie 2.3.  

 
a) Zamawiający wyznacza Kontrahenta jako Podmiot Przetwarzający Dane.  

 
b) Kontrahent przetwarza Dane Osobowe Zamawiającego wyłącznie:  

 
(i) w imieniu Zamawiającego (i nie dla siebie);  
(ii) w celu wykonania Umowy;  
(iii) w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy; i  
(iv) zgodnie z uzasadnionymi i udokumentowanymi instrukcjami Zamawiającego w danym 

czasie.  
 

c) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych  
 

https://www.pmi.com/legal/legal-documents
https://www.pmi.com/legal/legal-documents
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Szczegóły Przetwarzania zgodnie z punktem 2.1 są określone poniżej, z wyjątkiem zakresu 

zmienionego lub uzupełnionego w Zamówieniu:  

 
(i) Przedmiot Przetwarzania:  
 

Wykonanie Umowy na rzecz Zamawiającego.  

 
(ii) Czas trwania Przetwarzania:  
 

Okres obowiązywania Umowy.  

 
(iii) Charakter i cel Przetwarzania:  
 

Zgodnie z przedmiotem Umowy i zgodnie z 
dalszymi informacjami zawartymi w 
Zamówieniu.  

 
(iv) Rodzaje przetwarzanych danych 
osobowych:  
 

Wskazane w Zamówieniu.  

 
(v) Kategorie Osób, których, których dane 
osobowe są przetwarzane:  
 

Wskazane w Zamówieniu. 

 
d) Przetwarzanie wtórne 

 
Z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących wykonania umowy przez podwykonawców, 

jeżeli Kontrahent wyznaczy podwykonawcę jako dalszy Podmiot Przetwarzający Dane, w celu 

Przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego, Kontrahent zaangażuje go na warunkach 

zapewniających ochronę równoważną z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie 2.  

 
e) Przekazywanie danych  

 
Kontrahent nie może przetwarzać Danych Osobowych Zamawiającego poza jurysdykcją 

Kontrahenta (a w przypadku gdy Kontrahent znajduje się w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, za jurysdykcję Kontrahenta uważa się Europejski Obszar Gospodarczy), chyba, 

że wcześniej: (i) uzyskał uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego; oraz (ii) uzgodnił z 

Zamawiającym i wdrożył środki niezbędne do zapewnienia, że transfer jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  

f) Pomoc Zamawiającemu  
 
(i) Kontrahent, na żądanie Zamawiającego, pomoże Zamawiającemu ocenić wpływ 

Przetwarzania na ochronę Danych Osobowych Zamawiającego, w tym poprzez 
zapewnienie:  
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(A) systematycznego opisu sposobu, w jaki Dane Osobowe Zamawiającego są 
Przetwarzane lub planowane do Przetwarzania;  

(B)  opisu środków, które wdrożył w celu ochrony Danych Osobowych Zamawiającego 
i pomocy Zamawiającemu w odpowiadaniu na żądania Osób, których dane 
dotyczą; oraz  

(C) oceny szczególnych zagrożeń, których Kontrahent jest świadomy, dla praw i 
wolności Osób, których dane dotyczą, wynikających z/lub w związku z 
Przetwarzaniem przez Kontrahenta.  

 

(ii) Kontrahent udzieli Zamawiającemu pomocy zgodnie z uzasadnionym żądaniem w 
przypadkach, gdy Zamawiający zdecyduje się na przeprowadzenie wcześniejszych 
konsultacji z odpowiednim organem ochrony danych.  

 
g) Rejestr Przetwarzania Danych  

 
Kontrahent będzie:  

(i) prowadził listę wszystkich podwykonawców, których zaangażował do Przetwarzania 
Danych Osobowych Zamawiającego, oraz lokalizacji takich podwykonawców (w tym 
wszystkich proponowanych lokalizacji Przetwarzania);   

(ii) udostępniał tę listę Zamawiającemu na jego żądanie (na przykład poprzez udostępnienie 
jej na firmowej stronie internetowej Kontrahenta); i  

(iii) aktualizował tę listę.  
 

h) Audyt  
 

Kontrahent udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania iż działa 
w zgodzie z postanowieniami niniejszego punktu 2 i obowiązującym prawem o ochronie danych 
osobowych oraz umożliwi i przyczyni się do audytów (w tym inspekcji) tej zgodności, 
przeprowadzanych (po rozsądnym powiadomieniu i w normalnych godzinach pracy) przez 
Zamawiającego lub innego audytora upoważnionego przez Zamawiającego.  
 

i) Zwrot danych osobowych kupującego  
 

W ciągu 14 dni od wygaśnięcia (lub rozwiązania) Umowy, Kontrahent, według wyboru 
Zamawiającego, zniszczy lub zwróci Zamawiającemu wszystkie Dane Osobowe Zamawiającego 
znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą. Wymóg ten nie ma zastosowania w 
zakresie, w jakim Kontrahent jest zobowiązany, na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, do przechowywania niektórych lub wszystkich Danych Osobowych Zamawiającego.  

 
j) Osoby, których dane dotyczą  
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Kontrahent, w przypadku otrzymania jakiejkolwiek informacji od jakiejkolwiek osoby (w tym 
Osób, których dane dotyczą lub organów ochrony danych) w odniesieniu do przetwarzania 
Danych Osobowych Zamawiającego:  
 
a) powiadomi Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego od jej otrzymania;  
b) pomoże Zamawiającemu w zakresie uzasadnionych potrzeb, aby umożliwić odpowiedź 

na nią; i  
c) nie odpowie na nią bezpośrednio bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
k) Obowiązek informowania Zamawiającego o naruszeniach  

 
Kontrahent niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, jeśli uzna, że którakolwiek z 
instrukcji Zamawiającego narusza obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych.  
 

l) Pomoc w Zdarzeniach Bezpieczeństwa   
 
Kontrahent udzieli pomocy Zamawiającemu w przypadku każdego Naruszenia Danych oraz 
każdego podejrzenia lub zagrożenia Naruszenia Danych (każde z nich zwane dalej „Zdarzeniem 
Bezpieczeństwa”) poprzez:  
 
(i) powiadomienie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o Zdarzeniu 

Bezpieczeństwa;  
(ii) przekazanie Zamawiającemu wszelkich istotnych informacji i dokumentacji o Zdarzeniu 

Bezpieczeństwa, będących w jego (lub jego podwykonawców) posiadaniu lub pod ich 
kontrolą; i  

(iii) współpracę z Zamawiającym i podjęcie takich kroków, jakich Zamawiający może zasadnie 
wymagać, aby pomóc w dochodzeniu, łagodzeniu i naprawianiu wszelkich Zdarzeń 
Bezpieczeństwa.  
 

Prawa i obowiązki Kontrahenta i Zamawiającego – Kontrahenta jako Podmiotu Przetwarzającego Dane lub (w 
zakresie określonym w punkcie 2.3) Administratora Danych Osobowych Zamawiającego 
 

2.2  Niniejszy punkt 2.2 ma zastosowanie zarówno do Przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego

 przez Kontrahenta jako Podmiotu Przetwarzającego Dane oraz (w zakresie określonym w punkcie 2.3) 

jako Administratora Danych Osobowych Zamawiającego.  

Kontrahent będzie:  
 

a) przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w 
zakresie Przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego;  
 

b) zapewniał, że każda osoba działająca z jego upoważnienia, mająca dostęp do Danych 
Osobowych Zamawiającego, jest związana odpowiednimi zobowiązaniami umownymi 
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dotyczącymi poufności lub podlega odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania poufności w odniesieniu do Danych Osobowych Zamawiającego; i 
 

c) wdroży i będzie utrzymywał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne 
do ochrony Danych Osobowych Zamawiającego przed przypadkowym lub niezgodnym z 
prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub 
dostępem, w tym środki określone w Information Security Schedule Zamawiającego 
dostępnym na Legal documents | PMI - Philip Morris International i (bez uszczerbku dla 
ogólnego charakteru powyższego), zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o 
ochronie danych osobowych.  

 
Prawa i obowiązki Kontrahenta i Zamawiającego – Kontrahenta jako Administratora Danych Osobowych 
Zamawiającego  
 

2.3  Kontrahent będzie przetwarzał we własnym imieniu, jako Administrator Danych, Dane Osobowe 

Zamawiającego tylko w zakresie, w jakim obejmują one (i) dane kontaktowe personelu 

Zamawiającego i jego Podmiotów powiązanych; oraz (ii) dane dotyczące loginu i hasła, dane dotyczące 

ścieżki audytu i wszelkie podobne dane generowane przez lub w związku z systemem (systemami) 

informatycznym, jeśli takie istnieją, wykorzystywane przez Kontrahenta do realizacji Umowy, w 

każdym przypadku wyłącznie w zakresie niezbędnym do Przetwarzania takich danych w celu:  

a) wykonywania swoich praw;  
b) zarządzania stosunkami handlowymi z Zamawiającym i jego Podmiotami powiązanymi, z 

zastrzeżeniem, że nie obejmuje to profilowania lub marketingu na rzecz poszczególnych 
pracowników Zamawiającego lub jego Podmiotów powiązanych, lub dostawcy 
któregokolwiek z nich, ani udostępniania Danych Osobowych Zamawiającego 
jakimkolwiek osobom trzecim w celu innym niż uzgodniony na piśmie z Zamawiającym 
lub wymaganym przez obowiązujące prawo; lub  

c) obsługi systemów i procesów back office, które są niezbędne do wykonania Umowy.  
  
2.4 Kontrahent, w przypadku gdy działa jako Administrator Danych, powiadomi Zamawiającego o 

Naruszeniu Danych tak szybko, jak to będzie możliwe, po uzyskaniu o nim wiadomości, oraz (bez 

uszczerbku dla swoich pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszego punktu 2) skonsultuje się 

z Zamawiającym w sprawie kroków, które mogą być konieczne lub właściwe w celu zbadania, 

złagodzenia i naprawienia Naruszenia Danych oraz w inny sposób pomoże Stronom wywiązać się z ich 

odpowiednich zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.   

 
3 Prawa i obowiązki Kontrahenta i Zamawiającego – Zamawiającego jako Administratora określonych 

Danych Osobowych dotyczących Kontrahenta  

 

https://www.pmi.com/legal/legal-documents
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3.1 Zamawiający i jego Podmioty powiązane będą przetwarzać we własnym imieniu (każdy jako 

Administrator Danych) określone Dane Osobowe dotyczące Kontrahenta, jego Podmiotów 

powiązanych, jego i ich dostawców oraz jego i ich pracowników. Szczegółowe informacje można 

znaleźć w Polityce prywatności dla partnera biznesowego i interesariusza dostępnej pod adresem: 

Polityka prywatności (pmiprivacy.com) (której treść może podlegać zmianom).  

3.2 Zamawiający, w przypadku gdy działa jako Administrator Danych, powiadomi Kontrahenta tak szybko, 
jak to będzie praktycznie możliwe po uzyskaniu informacji o naruszeniu dotyczącym Danych 
Osobowych Kontrahenta przetwarzanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem punktu 
3.1 powyżej, oraz skonsultuje się z Kontrahentem w sprawie podjęcia kroków, które mogą być 
racjonalnie konieczne lub właściwe do zbadania, łagodzenia i naprawienia Naruszenia Danych i w inny 
sposób pomoże Stronom wywiązać się z ich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa 
ochrony danych osobowych.  

 
4 Definicje 
  

O ile nie zostały zdefiniowane inaczej na potrzeby niniejszego dokumentu, pojęcia zdefiniowane w 

Ogólnych Warunkach Umów mają takie samo znaczenie w niniejszym dokumencie.  

„Administrator Danych” oznacza osobę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i 
sposoby przetwarzania Danych Osobowych.  
 
„Dane Osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące Osoby, której dane dotyczą.  
 
„Dane Osobowe Zamawiającego” oznaczają Dane Zamawiającego, które są Danymi Osobowymi.  

 
 „Dane Zamawiającego” oznaczają dane, które:  

a) Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu dostarcza Kontrahentowi lub zezwala 
Kontrahentowi na dostęp w związku z zawartą Umową; lub  

b) Kontrahent tworzy w ramach wykonywania Umowy.  
 
„Naruszenie Danych” oznacza jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, uszkodzenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych Zamawiającego przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  
 
„Osoba, której dane dotyczą” - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak 
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

 

https://www.pmiprivacy.com/poland/pl/business-partner/
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„Osoba Pomocnicza” oznacza każdą osobę pracującą/świadczącą usługi bezpośrednio lub pośrednio 
dla innej osoby [np. pracownik (lub jego odpowiednik), podwykonawca lub pracownik (lub jego 
odpowiednik) podwykonawcy] lub funkcjonariusza, przedstawiciela lub doradcę tej osoby.  
 
„Podmiot powiązany” oznacza dowolną jednostkę, która, pośrednio lub bezpośrednio, kontroluje, 
jest kontrolowana przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą, zaś „kontrola” lub „kontrolowanie” 
oznacza możliwość bezpośredniego wpływania na działania drugiego podmiotu za pośrednictwem 
własności, umowy lub w inny sposób. 
 
„Podmiot Przetwarzający Dane” oznacza osobę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu 
Administratora Danych.  

 
„Przetwarzać” (oraz warianty tego słowa, takie jak „Przetwarzanie”) oznacza wykonywanie operacji 
lub zestaw operacji wykonywanych na danych, niezależnie od tego, czy w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie (poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie), 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 
„Systemy Informatyczne Zamawiającego” oznaczają systemy informatyczne i komunikacyjne, sieci, 
usługi i rozwiązania (w tym cały sprzęt, oprogramowanie i dokumentację, które a) stanowią część 
takich systemów i sieci lub b) są wykorzystywane do świadczenia takich usług i rozwiązań), które są 
własnością Zamawiającego (lub jednego z jego Podmiotów powiązanych) lub są zarezerwowane dla 
jego (lub ich) działania.  

 
 


