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Załącznik A do Regulaminu świadczenia usług hostingowych
Powierzenie danych osobowych
Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Klienta / Użytkownika / Konsumenta (KUK) przetwarzania danych osobowych,
zastosowanie znajdują informacje poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik
może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji (przypis 1) i zmiany treści umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
1.KUK powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z
wprowadzenia danych osób trzecich przez KUK w zakresie świadczenia usługi hostingowej i w zakresie wynikającym z
wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym
w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminie usłg
hostingowych
2.Operator zobowiązuje się
a.
b.
c.

d.
e.
f.

dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych
osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
pomagać KUK w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
udostępniać KUK informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz
umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

3. KUK wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych wprowadzonych przez KUK do dalszego przetwarzania
podwykonawcom związanych ze świadczeniem Usługi hostingowej. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i
obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są
podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i
serwisów internetowych, w związku z powierzeniem KUK wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez
Operatora.
4.Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie KUK chyba, że
obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem
przetwarzania Operator informuje KUK, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z
uwagi na ważny interes publiczny.
4.Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez KUK danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od
wykrycia naruszenia, zgłasza je KUK.
5.Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych
Regulaminem usług hostingowych,.
6.W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez KUK z usług hostingowych niezgodnie z
Regulaminem usług lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe KUK w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz
treść tych wiadomości.
7.Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z
administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o
regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania
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błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w
ramach usług hostingowych.
8.Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do
indywidualnych potrzeb i preferencji KUK i innych użytkowników Internetu odwiedzających Strony Soluma, jak również
służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Stron Soluma.
Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies stanowiąca zamieszczona pod
następującym adresem: https://soluma.pl/faq/informacje/zasady-uzytkowania-polityka-prywatnosci

Przypis 1
Przed podpisaniem indywidualnej umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych konieczne będzie przeprowadzenie procesu audytu tych danych. Na podstawie tego audytu, zostanie podjęta decyzja, czy zakres przetwarzanych przez
Państwa danych pozwala na podpisanie umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Koszt audytu od 3000 zł
netto.
Po pozytywnym wyniku audytu przesłana zostanie do Państwa umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
Miesięczny koszt usługi Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wynosi od 650 zł + 23% podatku VAT.
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