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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI DZIAŁAŃ SPÓŁKI Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

(RODO) 

Oświadczamy, iż nasze działania zgodne są z wymogami RODO a w szczególności: 

1) Dane osobowe pozyskane zostały od osób uprawnionych na podstawie dobrowolnych zgód - bądź to 
bezpośrednio od osób uprawnionych bądź od podmiotów trzecich, za zgodą osób uprawnionych.

2) Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy zostały poinformowane o możliwości ich sprostowania, 
uzupełnienia bądź usunięcia. Po 25 maja 2018 r. Spółka spełniać będzie wobec wszystkich nowo 
pozyskanych danych osobowych obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

3) W przypadku pozyskania zgód od osób trzecich - np. w drodze zakupu baz, Spółka spełniła wszystkie 
wymagania prawne obowiązujące w okresie transferu zbioru - w tym również zrealizowała obowiązek 
poinformowania osób, których dane przetwarzano w pozyskanej bazie.

4) W przypadku przetwarzania zbiorów danych administrowanych przez inne podmioty (np. w drodze 

licencji), Spółka działa wyłącznie z upoważnienia i polecenia administratora oraz w sposób i w zakresie 
określonym w zawartej z administratorem umowie powierzenia danych osobowych i posiada 
uprawnienia do pod powierzania przetwarzanych w ten sposób danych osobowych.

5) W spółce obowiązuje Polityka ochrony danych, regulująca wszystkie procesy dotyczące przetwarzania 
danych osobowych, w tym te, wymagane w świetle RODO.

6) Spółka dokonała przeglądu i aktualizacji wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, dostosowując je do wymogów RODO.
7) Spółka stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w stosunku do przetwarzanych danych 

osobowych, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń, a w szczególności:
a. Zbiory danych przechowywane są na własnych serwerach, zabezpieczonych zgodnie z 

aktualnymi możliwościami technicznymi, z uwzględnieniem racjonalności wdrażanych 
zabezpieczeń względem zakresu przechowywanych informacji;

b. Ograniczenie dostępu do zbiorów danych wyłącznie do osób upoważnionych, działających z 

polecenia Spółki;

c. Zabezpieczenie dostępów do zbiorów danych indywidualnymi hasłami dostępowymi;

d. Pseudonimizowanie danych przekazywanych jako przykłady lub próbki oraz na cele rozliczania 
kampanii;

e. Stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego i wyłączenie zabezpieczonych 
połączeń internetowych;

8) Spółka korzysta z rozwiązań informatycznych jedynie renomowanych dostawców, którzy potwierdzili 

zgodność ich usług i produktów z RODO lub posiadają w tym zakresie odpowiednie certyfikacje.

9) Spółka wdrożyła zasadę uwzględniania ochrony danych osobowych na etapie projektowania (,,privacy 
by design") jak również przestrzega zasady domyślnych ustawień systemów informatycznych, 
uwzględniających ochronę danych osobowych (,,privacy by default").

10) Spółka stosuję analizę ryzyka przy wszelkich nowych projektach, związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 




