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ZASADY POWIERZENIA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
I. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. PCCI („Administrator”) powierza osobie trzeciej („Podmiotowi przetwarzającemu”, „Procesorowi”) w trybie 
art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 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 (zwanego w dalszej 
części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym poniżej. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
poniższymi zasadami, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
 

II. Zakres i cel przetwarzania danych 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na poniższych zasadach dane zwykłe 

pracowników, podwykonawców, klientów administratora itp., tj. imię, nazwisko, numer dokumentu 
tożsamości, numer PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu realizacji zleconej Administratorowi organizacji transportu intermodalnego.    

 
III. Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Jednocześnie Procesor w razie 
konieczności, zobowiązuje się do zmodyfikowania stosownych środków bezpieczeństwa w taki sposób, 
by zachowane były standardy bezpieczeństwa adekwatne do rodzaju przetwarzanych danych i 
związanego z procesem przetwarzania danych osobowych ryzyka. 

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Procesor ma obowiązek usunąć w 
terminie 7 dni od zakończenia współpracy, wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak 
również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie 
tych danych osobowych. 

 
IV. Prawo kontroli 
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia Umowy i przepisy Rozporządzenia. 
 
V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe o których mowa w pkt. II do dalszego 
przetwarzania osobom trzecim jedynie w celu realizacji czynności opisanych w pkt. II. 

2. Podmiot, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach podpowierzenia, 
winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w 
niniejszych zasadach. 

3. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią niniejszych zasad, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Rozporządzenia. 


