REGULAMIN POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
KORZYSTANIEM Z SELMO
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Wskazane poniżej pojęcia będą miały w dalszej części następujące znaczenie:
i. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO tj. Klient w
rozumieniu Regulaminu Selmo, który powierza Przetwarzającemu
administrowane przez siebie Dane, wprowadzane do Selmo przez siebie lub
osoby mu podległe,
ii. Selmo – aplikacja przeglądarkowa Selmo,
iii. Audyt
–
kontrola
prawidłowości
przetwarzania
Danych
przez
Przetwarzającego,
iv. Audytor – osoba wyznaczona przez Administratora do przeprowadzenia
Audytu.
v. Dalszy Przetwarzający – inny podmiot przetwarzający, z którego usług
korzysta Przetwarzający, w celu wykonania czynności przetwarzania Danych
w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
vi. Dane – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO,
vii. Państwo Trzecie – państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
viii. Przetwarzający – podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO
tj. Selmo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie
(31-503), Lubicz 27/40, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942376, NIP:
6751756693, REGON: 520149870, której akta rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5150 zł,
ix. Regulamin – Regulamin Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w
związku z korzystaniem z Selmo,
x. Regulamin Selmo – Regulamin Zawierania Umów i Korzystania z Selmo
xi. RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych),
xii. Strony – Administrator oraz Przetwarzający,
2. Regulamin, będący wzorcem umowy, o którym mowa w art. 385 kodeksu cywilnego,
stanowi inny instrument prawny podlegający prawu państwa członkowskiego, o
którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO.
§ 2. Oświadczenia Stron
1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych, które wprowadza do
Selmo oraz tych, które w związku z korzystaniem przez niego Selmo wprowadzają
osoby, których dane dotyczą, a także oświadcza, że pozyskał je legalnie i dysponuje
stosowną podstawą prawną do ich przetwarzania.
2. Administrator dokonuje powierzenia Danych
Przetwarzającemu na zasadach
określonych Regulaminem.
§ 3. Charakterystyka przetwarzania
1. Powierzenie przetwarzania następuje w celu zapewnienia możliwości prawidłowego
świadczenia przez Przetwarzającego na rzecz Administratora usługi zapewnienia
dostępu do Selmo.
2. Przetwarzaniu będą podlegać wyłącznie tzw. Dane zwykłe tj. niebędące danymi, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz art. 10 RODO.
3. Przetwarzanie będzie obejmowało następujące kategorie osób: klienci Administratora
oraz ich reprezentanci.
4. Dane będą przetwarzane w systemie informatycznym na serwerze Przetwarzającego,
w sposób stały.

§ 4. Obowiązki Przetwarzającego
1. Przetwarzający może dokonywać Przetwarzania jedynie na udokumentowane
polecenie Administratora, przy czym samo zawarcie umowy o korzystanie z Selmo
oraz akceptację Regulaminu, rozumie się jako takie właśnie polecenie, w tym
polecenie przekazywania Danych do Państw Trzecich, jeżeli jest to niezbędne w celu
realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby zapewnić, że przetwarzanie Danych będzie spełniało wymogi
Rozporządzania, a w szczególności wszelkie środki wymagane na mocy art. 32
RODO.
3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, że wydane
mu polecenie stanowi naruszenie prawa.
4. Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych mu
podlegające zobowiązały się do zachowania Danych w tajemnicy lub by podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
5. Przetwarzający zobowiązany jest do współpracy z Administratorem w realizacji
obowiązków, o których mowa w art. 32-36 RODO, z uwzględnieniem charakteru
przetwarzania oraz posiadanego zakresu informacji.
6. Przetwarzający zobowiązany jest do pomocy Administratorowi w zakresie realizacji
praw osób, których dane dotyczą, o których to prawach mowa w rozdziale III RODO,
w zakresie posiadanych możliwości wynikających z zakresu dostępu do danych
osobowych.
§ 5. Dalsze powierzenie przetwarzania
1. Administrator wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych
osobowych.
2. Przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić Administratora za pośrednictwem
poczty elektronicznej, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o wszelkich
zmianach w zakresie Dalszych Przetwarzających, który to w tym terminie może z
uzasadnionych względów wnieść sprzeciw wobec dalszego powierzenia.
3. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, Przetwarzający będzie
uprawniony do rozwiązania umowy o korzystanie z Selmo ze skutkiem
natychmiastowym.
4. Administrator wyraża zgodę na korzystanie z Dalszych Przetwarzających wskazanych
w Załączniku nr 3, a także z Dalszych Przetwarzających, którzy są podmiotami
zależnymi lub dominującymi do tych, które zostały wskazane w Załączniku nr 3.
5. Przetwarzający zobowiąże Dalszych Przetwarzających do przestrzegania przy
przetwarzaniu Danych obowiązków ochrony Danych co najmniej na poziomie
określonym w Regulaminie.
§ 6. Audyt
1. Administrator ma prawo do Audytu.
2. Audyt realizowany jest przez osobę upoważnioną przez Administratora.
3. Audyt wymaga powiadomienia Przetwarzającego za co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.
4. Przetwarzający zapewni Audytorowi dostęp do wszelkich niezbędnych pomieszczeń,
dokumentów, systemów informatycznych oraz możliwość kontaktu z osobami
zatrudnionymi w przedsiębiorstwie Przetwarzającego, zaangażowanymi w
przetwarzanie Danych.
5. Przetwarzający ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w Audycie i przyczyniania
się do niego.
6. Audyt przeprowadzony przez Administratora zakończony zostanie protokołem
kontroli podpisanym przez Audytora oraz reprezentanta Przetwarzającego.
7. Audytor zobowiązany jest do podpisania przed rozpoczęciem Audytu zobowiązania
do poufności w zakresie danych, których administratorem jest Przetwarzający oraz w
zakresie należącej do niego tajemnicy przedsiębiorstwa.

8. Przetwarzający ma obowiązek udostępniania Administratorowi wszelkich informacji
potrzebnych do wykazania spełnienia przez niego obowiązków, o których mowa w
art. 28 RODO.
9. Administrator zobowiązany jest do zwrotu Przetwarzającemu wszelkich kosztów
związanych z poddaniem się przez niego Audytowi, a w szczególności szkody
rzeczywistej i utraconych korzyści związanych z wyłączeniem osób zatrudnionych u
Przetwarzającego z wykonywania obowiązków służbowych.
10. Przetwarzający ma prawo zażądać od Administratora zaliczki na uzasadnione koszty,
o których mowa w ust. 9, uzależniając od tego dopuszczenie do Audytu.
§ 7. Odpowiedzialność
1. Łączna kwota świadczeń Przetwarzającego o charakterze odszkodowawczym z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań nałożonych
Regulaminem (w tym przez Dalszych Przetwarzających) wobec Administratora, nie
może przekroczyć łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconej na podstawie
Regulaminu Selmo w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zaistnieniem zdarzenia
powodującego szkodę. Odpowiedzialność Administratora ograniczona jest jedynie do
szkody rzeczywistej, z wyłączeniem korzyści utraconych.
2. Przetwarzający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane
przetwarzaniem Danych naruszającym przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu
jeżeli udowodni, że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które
doprowadziło do powstania szkody.
§ 8. Czas trwania stosunku powierzenia przetwarzania
1. Powierzenie przetwarzania danych dokonywane jest na czas trwania umowy dot.
korzystania z Selmo pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym.
2. Dane wprowadzone przez Administratora utrzymywane są w Selmo przez okres 90
dni, po czym następuje ich usunięcie, chyba że Administrator zażąda ich
niezwłocznego usunięcia, z zastrzeżeniem danych, które Operator ze względów
prawnie usprawiedliwionych może lub zobowiązany jest przechowywać dalej.
Przetwarzający umożliwia przez w/w okres pobranie Danych przechowywanych w
Selmo.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Przetwarzający może dokonać zmiany Regulaminu. Postanowienia dotyczące zmiany
Regulaminu Selmo stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem postanowień dot. zakazu
pogarszania sytuacji Administratora w stosunku do opłaconego okresu dostępu do
Selmo.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu Selmo, dalej zaś – przepisy prawa obowiązującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

