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POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

DEFINICJE.

1.1. Transcash.eu - TRANSCASH.EU Spółka Akcyjna, z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul.
Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626049, NIP:
8971714717.
1.2. Klient - przedsiębiorca, na rzecz którego Transcash.eu zamierza świadczyć Usługi.
1.3. Usługi - usługi jakie Transcash.eu zamierza świadczyć na rzecz Klienta polegające na
zweryfikowaniu złożonej przez Klienta oferty sprzedaży wierzytelności i przygotowaniu
ewentualnej oferty nabycia wierzytelności oraz przedstawieniu warunków ewentualnej umowy
świadczenia usług faktoringowych lub umowy cesji wierzytelności.
1.4. Kontrahent– przedsiębiorca, wobec którego Klientowi przysługuje wierzytelność.
1.5. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
1.6. Terminy „dane osobowe”, „specjalne kategorie danych”, „przetwarzanie”, „administrator
”,
„podmiot przetwarzający”, „innypodmiot przetwarzający”, „osoba, której dotyczą dane” oraz
„organ nadzorczy” mają znaczenie określone w RODO.
2.

PRZEDMIOT I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

2.1. Umowa jest zawierana w celu umożliwienia wykonania przez Transcash.eu na rzecz Klienta
Usług - tj. w celu zweryfikowania złożonej przez Klienta oferty sprzedaży wierzytelności i
przygotowania ewentualnej oferty nabycia wierzytelności oraz przedstawienia warunków
ewentualnej umowy świadczenia usług faktoringowych/finansowania faktur lub umowy cesji
wierzytelności.
2.2. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] W celu wskazanym w pkt 2.1. Umowy Klient powierza
Transcash.eu zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt
2.5 Umowy (zwane dalej „Danymi”), a Transcash.eu jako podmiot przetwarzający zobowiązuje
się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.
2.3. Klient oświadcza, że jest administratorem Danych.
2.4. Transcash.eu oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności profesjonalnie zajmuje się
przetwarzaniem danych osobowych, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania obowiązków
związanych z ochroną danych osobowych przewidzianych w Umowie i przepisach
obowiązującego
prawa.
Transcash.eu
publikuje
na
stronach
internetowych
https://pl.transinkasso.eu/polityka-prywatnosci/
oraz
https://transfactor.eu/polityka-prywatnosci Politykę prywatności, opisującą zasady i podstawy
przetwarzania danych przez Transcash.eu we wszystkich przypadkach, w których Transcash.eu
jest administratorem danych osobowych i je przetwarza.
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2.5. Przetwarzanie Danych dotyczy następujących kategorii osób, których dane osobowe
przetwarzane są w następującym zakresie:
a) dane Kontrahenta, pracowników Kontrahenta lub osób współpracujących z Kontrahentem imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres, dane wierzytelności z faktury, adres e-mail,
numer telefonu, numer TransID osoby na Platformie Trans.eu, numer faktury,
b) dane innych niż wymienione w pkt 2.5 a) Umowy osób, w przypadku gdy ich dane znajdują
są w treści przekazywanych Transcash.eu przez Klienta dokumentów niezbędnych do
ustalenia istnienia i wysokości wierzytelności (m.in. załadowca, nadawca, odbiorca towaru)
- imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres,
2.6. Charakter przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 2.5 Umowy wynika z celu
Umowy jakim jest umożliwienie świadczenia Usług przez Transcash na rzecz Klienta.
2.7. Dopuszczalny zakres operacji Transcash.eu na Danych obejmuje: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. OBOWIĄZKI TRANSCASH.EU S.A.
3.1. Transcash.eu przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami
Klienta.
3.2. Transcash.eu oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - „EOG”). Transcash.eu oświadcza
również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
3.3. Jeżeli Transcash.eu ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym
Klienta, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
3.4. Transcash.eu zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy.
3.5. Transcash.eu podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. 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, Transcash.eu wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
- pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania;
- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w
razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
b) oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Transcash.eu uwzględnia w
szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w tym m.in. wynikające z
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przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
c) oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Transcash.eu uwzględnia w
szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w tym m.in. 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,
d) Transcash.eu podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z
upoważnienia Transcash.eu, która ma dostęp do Danych, przetwarzała je zgodnie z pkt 3.1
Umowy.
3.6. Transcash.eu przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
(podprocesora), o których mowa art. 28 w ust. 2 i 4 RODO, tj. m.in. spełnia wymogi określone w
pkt 5.4 Umowy.
3.7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Transcash.eu w miarę możliwości pomaga
Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja,
dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu,
zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
3.8. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Transcash.eu pomaga
Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (ochrona danych,
zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem
ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem
nadzorczym).
3.9. Po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Klienta, Transcash.eu usuwa lub
zwraca Klientowi wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy
prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
3.10. Transcash.eu
zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi wszelkich informacji
niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia
Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji, i przyczynia się do nich.
3.11.Transcash.eu niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli zdaniem Transcash.eu wydane mu
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
3.12. Transcash.eu po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je Klientowi.
3.13. Transcash.eu prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych, w tym
rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
4. OBOWIĄZKI KLIENTA
4.1. Klient zobowiązany jest współdziałać z Transcash.eu w wykonaniu obowiązków
wynikających z Umowy, informować o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć
wpływ na ich wykonanie i udzielać Transcash.eu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności
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poleceń Klienta, a także jako administrator Danych powierzanych Transcash.eu wykonywać
obowiązki wynikające z RODO i pozostałych przepisów prawa ochrony danych.
5. PODPOWIERZENIE.
5.1. Klient wyraża zgodę na podpowierzenie przez Transcash.eu przetwarzania Danych
podwykonawcom Transcash (podprocesorom) – w tym m.in. spółce ADA Software Sp. z o.o., RST
Sp. z o.o. Sp.k., FireTMS Sp. z o.o. i spółce Trans.eu Group S.A.
5.2. Transcash.eu może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego niż wymieniony
w pkt 5.1 Umowy. W takim przypadku Transcash.eu informuje Klienta o zamiarze
podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć
przetwarzanie Danych. O ile Klient nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, Transcash.eu uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
5.3. Transcash.eu informuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Klientowi możliwość
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. O ile Klient nie wyrazi sprzeciwu wobec
zamierzonej zmiany/zmian w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Transcash.eu uprawniony
będzie do dokonania podpowierzenia.
5.4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie
przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca
(subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków ochrony Danych,
które na mocy postanowień Umowy nałożone są na Transcash.eu. Jeżeli ten inny podmiot
przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna
odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu
przetwarzającego spoczywa na Transcash.eu.
6. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA.
6.1. Umowa zostaje zawarta na czas świadczenia Usług.
6.2. Transcash.eu dokona usunięcia Danych do 180 dni od daty zakończenia świadczenia Usług,
chyba że Klient poleci mu to uczynić wcześniej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
7.1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym RODO.

