
Regulamin powierzania przetwarzania danych osobowych 

w TRANSBUD KATOWICE S.A. z dnia 25 maja 2018 r. 

 

  

  

§ 1 DEFINICJE  

  

1. Administrator Danych Osobowych (dalej: Administrator) – osoba fizyczna lub 

prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z 

innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. Ze względu na charakter 

świadczonych przez TRANSBUD KATOWICE S.A. usług, Administratorem może być: 

TRANSBUD KATOWICE S.A., Klient TRANSBUD KATOWICE S.A. (dalej: Klient), 

na zlecenie, którego TRANSBUD KATOWICE S.A. realizuje usługi, Podwykonawca 

(dalej: Podwykonawca), który realizuje usługi na zlecenie TRANSBUD KATOWICE 

S.A.  

2. Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub 

inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Ze względu na 

charakter świadczonych przez TRANSBUD KATOWICE S.A. usług, Podmiotem 

przetwarzającym może być: TRANSBUD KATOWICE S.A., Klient TRANSBUD 

KATOWICE S.A. (dalej: Klient), na zlecenie, którego TRANSBUD KATOWICE S.A. 

realizuje usługi, Podwykonawca (dalej: Podwykonawca), który realizuje usługi na 

zlecenie TRANSBUD KATOWICE S.A. 

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); 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;  

4. Czynności przetwarzania – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak: 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;  

5. Podpowierzenie – jest to rodzaj powierzenia przetwarzania danych osobowych, który ma 

miejsce, gdy Zleceniobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, w części lub 

całości, podmiotowi, z którym współpracuje – podwykonawcy;  

6. Dalszy podmiot przetwarzający – oznacza podmiot, z którego korzysta Podmiot 

przetwarzający przy wykonywaniu praw i obowiązków określonych w zleceniu realizacji 

usługi spedycji;  

7. Infrastruktura informatyczna – całokształt rozwiązań  sprzętowo-programowych i 

organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji systemu 

informatycznego;  



8. Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest scentralizowany, 

zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.   

9. Zabezpieczenie danych – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych 

przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;  

10. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

100, poz. 1024 z późn. zm.);  

11. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;  

12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych;  

13. Organ nadzorczy – oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt. 21 RODO.  

14. Klient TRANSBUD KATOWICE S.A. (dalej: Klient) – osoba fizyczna lub prawna, 

zlecająca TRANSBUD KATOWICE S.A. realizację usług transportu drogowego, 

spedycji drogowej, usług serwisowo-naprawczych, usług sprzedaży hurtowej i 

detalicznej, usług najmu nieruchomości.   

15. Podwykonawca TRANSBUD KATOWICE S.A. (dalej: Podwykonawca) – osoba 

fizyczna lub prawna, której TRANSBUD KATOWICE S.A. zleca realizację transportu 

drogowego.   

  

  

  

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Istnieje konieczność uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych i powierzania 

przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczonymi przez TRANSBUD 

KATOWICE S.A. usługami.   

2. W niniejszym Regulaminie powierzania przetwarzania danych osobowych w 

TRANSBUD KATOWICE S.A., zwanym dalej Regulaminem, uregulowane zostały 

wzajemne prawa i obowiązki TRANSBUD KATOWICE S.A., Klientów TRANSBUD 

KATOWICE S.A. i Podwykonawców TRANSBUD KATOWICE S.A., w zakresie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

3. Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej RODO). 

    

 

 



§ 3 CHARAKTERYSTYKA RELACJI W PROCESIE 

PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ 

TRANSBUD KATOWICE S.A. 

  

1. TRANSBUD KATOWICE S.A. świadczy usługi w zakresie: 

1. Transportu drogowego (dalej: usługi transportu drogowego); 

2. Spedycji drogowej (dalej: usługi spedycji drogowej); 

3. Napraw, konserwacji oraz badań i analiz technicznych pojazdów samochodowych 

(dalej: usługi serwisowo- naprawcze); 

4. Sprzedaży pojazdów samochodowych oraz ich części i akcesoriów (dalej: usługi 

sprzedaży hurtowej i detalicznej); 

5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (dalej: 

usługi najmu nieruchomości). 

2. W zakresie realizacji usług transportu drogowego, usługi spedycji drogowej, usług 

serwisowo- naprawczych, usług sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi najmu 

nieruchomości na zlecenie swoich Klientów, TRANSBUD KATOWICE S.A. występuje 

jako Podmiot przetwarzający dane osobowe, powierzane mu przez Klientów, będących 

Administratorami tychże danych osobowych.   

3. W zakresie zlecenia transportu drogowego do realizacji Podwykonawcom, TRANSBUD 

KATOWICE S.A. występuje jako Administrator danych osobowych, a Podwykonawcy 

występują jako Podmiot przetwarzający te dane osobowe.   

4. W zakresie realizacji usługi transportu drogowego, Podwykonawcy jako Administratorzy 

danych osobowych, powierzają TRANSBUD KATOWICE S.A. dane osobowe swoje, 

oraz swoich pracowników, odpowiedzialnych za współpracę z TRANSBUD 

KATOWICE S.A. oraz pracowników realizujących transport zlecony przez TRANSBUD 

KATOWICE S.A., a TRANSBUD KATOWICE S.A. występuje jako Podmiot 

przetwarzający te dane osobowe.   

5. W zakresie realizacji usługi spedycji drogowej na zlecenie Klientów, TRANSBUD 

KATOWICE S.A., powierzając Klientom dane Podwykonawców i pracowników 

Podwykonawców, występuje jako Podmiot przetwarzający te dane, Klienci występują 

jako Dalsze podmioty przetwarzające, a Podwykonawcy występują jako Administrator 

danych osobowych.  

  

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  

1. W związku z realizacją usług wskazanych w § 3 UST. 1 niniejszego Regulaminu, istnieje 

konieczność określenia obowiązków stron występujących w procesie realizacji ww. 

usług, w zakresie ochrony danych osobowych.  

2. Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w 

§ 3 UST. 1 niniejszego Regulaminu, obejmuje 

1) W przypadku opisanym w § 3 UST. 2, Klient powierza TRANSBUD KATOWICE 

S.A. do przetwarzania dane:  



a. Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail 

pracowników wyznaczonych do współpracy z TRANSBUD KATOWICE 

S.A. nazwę firmy, adres siedziby, adresy miejsc prowadzenia działalności, 

imię i nazwisko własne Klienta, jeśli forma prawna Klienta to jednoosobowa 

działalność gospodarcza, NIP, numer komunikatora. 

b. Dane adresata ładunku, którego przewóz zostaje zlecony TRANSBUD 

KATOWICE S.A., nazwę firmy, imię i nazwisko adresata, adres, numer 

telefonu adresata.  

2) W przypadku opisanym w § 3 UST. 3, TRANSBUD KATOWICE S.A. powierza do 

przetwarzania Podwykonawcom dane:  

a. Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail 

pracowników wyznaczonych do współpracy z Podwykonawcą, adres 

prowadzenia działalności;  

b. Dane adresata ładunku, którego przewóz zostaje zlecony TRANSBUD 

KATOWICE S.A. przez Klienta, nazwę firmy, imię i nazwisko adresata, 

adres, numer telefonu adresata;  

c. Adres miejsca załadunku, jeśli jest inny niż adres jednej z siedzib 

TRANSBUD KATOWICE S.A., nazwę firmy, imię i nazwisko osób 

wskazanych przez Klienta do kontaktu, numer telefonu.   

3) W przypadku opisanym w § 3 UST. 4, Podwykonawca powierza TRANSBUD 

KATOWICE S.A. do przetwarzania dane:  

a. Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail 

pracowników wyznaczonych do współpracy z TRANSBUD KATOWICE 

S.A., nazwa firmy, adres siedziby, adresy miejsc prowadzenia działalności, 

imię i nazwisko własne Klienta, jeśli forma prawna Klienta to jednoosobowa 

działalność gospodarcza;  

b. Imię i nazwisko, numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer 

paszportu, numer telefonu służbowego kierowców realizujących transport.  

4) W przypadku opisanym w § 3 UST. 5, TRANSBUD KATOWICE S.A. powierza 

Klientom do przetwarzania dane:  

a. Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail 

pracowników Podwykonawców wyznaczonych do współpracy z 

TRANSBUD KATOWICE S.A. i z Klientem, nazwę firmy, adres siedziby, 

adresy miejsc prowadzenia działalności, imię i nazwisko własne 

Podwykonawcy, jeśli forma prawna Podwykonawcy to jednoosobowa 

działalność gospodarcza;  

b. Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego kierowców będących 

pracownikami Podwykonawcy, realizującego transport.  

3. Dane osobowe, o których mowa w § 4 UST. 2, będą przetwarzane w okresie realizowania 

usług przez TRANSBUD KATOWICE S.A. na rzecz Klientów oraz Podwykonawców 

rzecz TRANSBUD KATOWICE S.A., chyba że którakolwiek ze stron jest zobowiązana 

do ich dalszego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa.   

4. Charakter przetwarzania danych: dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz 

elektronicznej.  



5. W przypadku, gdy przekazanymi TRANSBUD KATOWICE S.A. danymi osobowymi 

będą dane, powierzone do przetwarzania Klientowi przez innych Administratorów 

danych osobowych, to dane tych Administratorów będą przekazywane wraz z 

dokumentami transportowymi. 

6. Kategorie osób, których dane dotyczą: adresaci i nadawcy przesyłek, których transport 

jest zlecany TRANSBUD KATOWICE S.A. przez Klientów, pracownicy Klientów, 

Podwykonawcy TRANSBUD KATOWICE S.A. oraz ich pracownicy, pracownicy 

TRANSBUD KATOWICE S.A. 

7. Każda ze stron niniejszego Regulaminu przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie lub na udokumentowane polecenie strony 

występującej jako Administrator, chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego 

prawo Unii lub prawo Państwa członkowskiego, któremu podlega; w takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający lub Dalszy podmiot 

przetwarzający informuje Administratora  o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  

8. Każda ze stron niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do przetwarzania danych 

zgodnie z prawem, a w szczególności do:  

1) Przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za udokumentowane 

polecenie Administratora rozumie się zlecenie transportowe przekazane 

TRANSBUD KATOWICE S.A. przez Klienta lub zlecenie transportowe 

przekazane Podwykonawcy przez TRANSBUD KATOWICE S.A.; 

2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem;  

3) podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO, w tym w 

szczególności:  

a. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 

wadze zagrożenia, Podmiot przetwarzający wdraża odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający temu ryzyku,  

b. oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w 

szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności 

wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych,  

4) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o 

których mowa w lit. a oraz b niniejszego punktu;  

5) wydawania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;  



6) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających 

upoważnienie;  

7) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;  

8) zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały 

wprowadzone do zbiorów danych oraz komu są przekazywane;  

9) spełniania warunków technicznych i organizacyjnych, którym odpowiadać 

powinny urządzenia i systemy informatyczne stosowane przez niego do 

przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);  

10) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych 

w imieniu administratora, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO;  

11) udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO   

9. Każda ze stron zobowiązuje się, że będzie przetwarzała powierzone dane osobowe i 

uzyskiwała do nich dostęp wyłącznie za pośrednictwem infrastruktury informatycznej 

znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego1 (EOG), za wyjątkiem sytuacji, w której Klient 

zleca TRANSBUD KATOWICE S.A. realizację usługi spedycji lub transportu poza 

obszar EOG. Przekazywanie Danych Osobowych do Państw Trzecich odbywa się po 

spełnieniu jednego z następujących warunków:  

1) Przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający w państwie 

trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni 

stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO;  

2) przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający, który 

uczestniczy w Programie Privacy Shield2;  

3) przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający w ramach 

wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz 47 RODO;   

4) Przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający na podstawie 

Standardowych Klauzul Umownych.   

10. Każda ze stron, występując jako Administrator, ma prawo do kontroli sposobu 

wykonywania niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający, odnośnie zobowiązań, 

o których mowa w niniejszej Umowie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest 

zawiadomienie Podmiot przetwarzający w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

planowanym terminem jej przeprowadzenia. W ramach realizowania kontroli 

Administratorowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Podmiotu przetwarzającego 

                                                      
1 Oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (Dz. U. UE L z dnia 03.01.1994 r. z późn. zm.)  
2 Program Privacy Shield – program określony w porozumieniu między Unią Europejską i Stanami  

Zjednoczonymi dotyczący przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do podmiotów z siedzibą w 

Stanach Zjednoczonych. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. przekazywanie danych 

osobowych do podmiotów, które przystąpiły do programu Privacy Shield zapewnia odpowiedni stopień ochrony 

danych osobowych w rozumieniu art. 45 RODO  



w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia 

powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy, przy czym Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa, w terminie 7 dni od 

daty wpłynięcia zapytania.  

11. Każda ze stron, występując jako Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania Administratora, o jakimkolwiek postępowaniu, w 

szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących tych danych.  

12. Uwzględniając charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

13. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Podmiot 

przetwarzający zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych do 

nowych przepisów.   

14. Administrator danych i Podmiot przetwarzający zobowiązują się do wzajemnego 

wsparcia w prowadzeniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych 

osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania, której obowiązek prowadzenia wynika z 

obowiązujących przypisów prawa, poprzez udzielanie sobie odpowiednich informacji na 

wniosek jednej ze stron.  

15. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest również do zgłaszania Administratorowi 

danych, niezwłocznie, wszelkich sytuacji, które mogły umożliwić dostęp do 

powierzonych danych osobowych osobom nieuprawnionym.  

16. W sytuacjach nadzwyczajnych (zdarzenia mogące skutkować lub skutkujące utratą 

danych osobowych albo ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym), gdy niemożliwe 

jest uzyskanie zgody Administratora, Podmiot przetwarzający może dokonać czynności 

nieobjętych zakresem i celem wskazanym w niniejszym Regulaminie, wyłącznie w 

zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa danych.  

17. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o współpracy, Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich powierzonych danych osobowych i ich 

kopii z wszelkich nośników, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe uszkodzić nośniki 

danych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, za wyjątkiem danych osobowych, do 

zachowania których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.   

18. TRANSBUD KATOWICE S.A. występując jako Administrator danych, nie wyraża 

zgody na dalsze powierzenie (Podpowierzenie) przez Podmiot przetwarzający 

powierzonych danych osobowych.  

19. Klienci i Podwykonawcy, występując jako Administratorzy danych, wyrażają zgodę na 

dalsze powierzenie (Podpowierzenie) powierzonych danych osobowych, w zakresie w 

jakim tego wymaga realizacja usług opisanych w § 3 pkt. 1.   

20. Podmiot przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania 

przepisów Ustawy oraz RODO, dotyczących zabezpieczenia danych osobowych ponosi 

odpowiedzialność, jak Administrator danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy 

oraz RODO.  



 

§ 5 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU   

  

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy o współpracy.  

2. Rażące naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień Regulaminu lub 

niewykonanie przez Podmiot przetwarzający zobowiązań w niej określonych, pomimo 

pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Administratora danych dodatkowego, 

terminu na ich wykonanie lub w przypadku niemożliwości uzgodnienia takiego terminu, 

może skutkować wypowiedzeniem przez Administratora danych Umowy o współpracy 

ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyłącza innych uprawnień Administratora, w 

tym określonych w § 8 ust. 2.  

3. Każda ze stron, występując jako Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się zachować                          

w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem Danych Osobowych oraz 

powierzone Dane Osobowe, w czasie obowiązywania niniejszego Regulaminu, jak 

również bezterminowo po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy o współpracy.  

  

   

§ 6 WSPÓŁPRACA STRON  

  

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.   

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na adres 

ochronadanych@transbud-katowice.com.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora; 

 

  

§ 7 WYNAGRODZENIE  

  

1. Z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu– Podmiotom 

przetwarzającym nie przysługuje od Administratora danych żadne wynagrodzenie ani 

jakiekolwiek inne świadczenie.  

  

 

   

§ 8 KARY UMOWNE  

  

1. W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający, osób upoważnionych przez 

Podmiot przetwarzający lub Dalszy podmiot przetwarzający przepisów Ustawy, 

Rozporządzenia, RODO lub innych aktów regulujących zasady ochrony danych 

osobowych, których stosowanie będzie wymagane  po wejściu w życie niniejszego 

Regulaminu, w następstwie którego Administrator danych lub właściwi ADO, zostaną 

zobowiązani do wypłaty odszkodowania lub grzywny na podstawie prawomocnego 

wyroku lub decyzji właściwego organu, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do 



zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny oraz do pokrycia innych 

poniesionych z tego tytułu kosztów.  

2. W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający, osoby upoważnione przez 

Podmiot przetwarzający lub Dalszy podmiot przetwarzający postanowień niniejszego 

Regulaminu, przepisów Ustawy, Rozporządzenia, RODO lub innych aktów 

regulujących zasady ochrony danych osobowych, których stosowanie będzie wymagane 

po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, TRANSBUD KATOWICE S.A. 

przysługiwać będzie prawo obciążenia Podmiot przetwarzający lub Dalszy podmiot 

przetwarzający karą umowną w wysokości  średniego miesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego TRANSBUD KATOWICE S.A.. w związku ze świadczonymi na rzecz 

Klienta usługami (w przypadkach, o których mowa w §3 ust. 5) lub usługami 

świadczonymi na rzecz spółki przez Podwykonawców (w przypadkach, o których mowa 

§3 ust.3), liczonego jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy, za każde naruszenie, z 

zastrzeżeniem prawa TRANSBUD KATOWICE S.A. do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

  

  

  

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy, RODO oraz Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.  

  

  

  

  


