FORMULARZ ZAMÓWIENIA I OFERTA INDYWIDUALNA DLA KANCELARII KOMORNICZEJ NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH „STREFA BEZPIECZEŃSTWA KOMORNIKA – INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH”

SOPOT, 24.09.2018

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI STREFA BEZPIECZEŃSTWA KOMORNIKA
Pełna nazwa Klienta
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
1. NA USŁUGĘ STREFA BEZPIECZEŃSTWA KOMORNIKA SKŁADAJĄ SIĘ DWA ELEMENTY – ZAMAWIAM*:
1. WYBIERZ ZAMAWIANE USŁUGI ZAZNACZAJĄC ODPOWIEDNIE POLA PONIŻEJ:
Usługa SBK-RODO* – usługa dostępu umożliwiająca generowanie i pobranie dokumentacji składającej się na rejestry czynności, oceny skutków przetwarzania i
politykę ochrony danych osobowych
Usługa SBK-IOD* – usługa zapewniająca spełnienie wymagania wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami RODO wymaga posiadania
aktywnej albo zamówienia SBK-RODO. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z ZASADAMI ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK – IOD które są dostępne na
stronie rodo.currenda.pl i akceptuje je.
* Proszę zaznaczyć właściwe pole, odpowiednio do zamawianych pozycji, podpisać i odesłać niniejsze Zamówienie.
2.

3.
4.

Zamówienie Usługi SBK – IOD jest dokonywane pod warunkiem, że Klient zawarł wcześniej lub jednocześnie zamawia Usługę SBK-RODO. Usługa SBK-IOD nie jest
dostępna bez rejestracji Konta w SBK-RODO, co Klient przyjmuje do wiadomości. Zamówienie wyłącznie SBK-IOD bez zawarcia uprzedniego lub jednoczesnego
umowy na Usługę SBK-RODO skutkuje brakiem związania umową w zakresie Usługi SBK-IOD (warunek zawieszający) i Currenda nie będzie świadczyła tej usługi do
czasu zawarcia umowy na SBK-RODO i rejestracji Konta w tej usłudze, a Klientowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Zamówienie Usługi SBK – IOD przez Klienta, który już zawarł umowę na Usługę SBK-RODO, oznacza przedłużenie tej umowy na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy na Usługę SBK-IOD (zmiana umowy na Usługę SBK-RODO). Terminy obowiązywania umów na Usługę SBK-RODO i SBK-IOD stają się tożsame.
W przypadku jak wskazany w ustępie poprzedzającym, Strony dokonują też zmiany postanowień „ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-RODO” w ten sposób, że w ich
punkcie II – po punkcie 11 dodaje się punkt 12 o następującej treści:
12. Umowa o świadczenie Usługi SBK-RODO rozwiązuje się z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi SBK-IOD, niezależnie od przyczyn rozwiązania tej umowy
bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez Strony.

2. ZAKRES USŁUGI SBK-RODO
Usługa dostępu do Usługi SBK-RODO umożliwiającej wygenerowanie i pobranie dokumentacji Polityki Ochrony Danych Osobowych, na którą składają się:
•
•
•

rejestr czynności przetwarzania w kancelarii komorniczej
ocena skutków dla ochrony danych osobowych
polityka ochrony danych osobowych (PODO)

•
•
•

Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
Ewidencje i wzory
instrukcja jak prowadzić rejestr czynności, aktualizować go i oceniać ryzyko

Świadczenie Usługi SBK-RODO odbywa się na podstawie niniejszego Zamówienia, ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-RODO stanowiących integralną część niniejszego
Zamówienia, które Klient akceptuje podpisując niniejsze Zamówienie oraz stanowiące Załącznik do niego ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK RODO i rejestrując Konto
dla Usługi SBK-RODO. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane wprowadzone do dokumentacji w Usłudze SBK-RODO są danymi dla referencyjnej kancelarii i Currenda
nie odpowiada za zgodność z prawem dokumentów jakie Klient wygeneruje z Usługi SBK-RODO.

3. ZAKRES USŁUGI SBK-IOD
Usługa SBK-IOD, na którą składają się:
•
informowanie o obowiązkach spoczywających na Kliencie i jego pracownikach na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie w
tej sprawie,
•
monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych,
•
działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
•
szkolenia, w tym w postaci webinariów, komunikatów w SBK-RODO,
•
udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
•
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art.
36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

4. ZAKRES USŁUGI SBK-IOD ŚWIADCZONY ZA OPŁATĄ DODATKOWĄ:
•
•

szkolenia indywidualne,
audyty w siedzibie Klienta.

Zasady świadczenia usług za opłatą dodatkową
określają Zasady świadczenia Usługi SBK-IOD.

Świadczenie Usługi SBK-IOD odbywa się na podstawie
niniejszego Zamówienia, WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU
RÓWNOCZESNEGO LUB UPRZEDNIEGO ZAWARCIA
UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SBK-RODO.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-RODO I USŁUGI SBK-IOD
1.
2.

Usługę SBK-RODO oraz usługę SBK-IOD świadczy Currenda Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (dalej: „Currenda”).
Opłata
a)
Łączna wartość pakietu SBK-RODO i SBK-IOD wynosi 100,00 zł netto miesięcznie / kancelarię. Zobowiązanie na 12 miesięcy.
b)
Usługa SBK-RODO, oferowana samodzielnie (bez SBK-IOD) - 30,00 zł netto miesięcznie / kancelarię. Zobowiązanie na 12 miesięcy.
c)
Dla klientów posiadających aktywną usługę SBK-RODO cena usługi SBK-IOD wynosi odpowiednio 85,00 zł netto miesięcznie / kancelarię lub 70,00 zł netto
miesięcznie / kancelarię. Cena uzależniona jest od kosztu zakupionej już usługi SBK-RODO. Zobowiązanie na 12 miesięcy.
d)
Usługa SBK-IOD od października do końca grudnia 2018 r. - jedyne 25,00 zł netto miesięcznie. Od stycznia 2019 r. koszt usługi naliczany zgodnie
z punktem c) powyżej.
+ podatek od towarów i usług VAT miesięcznie. Opłata jest naliczana za każdy miesiąc, niezależnie od dnia zawarcia umowy na dostęp do Usługi SBK-RODO
i/lub SBK-IOD. Płatność - przelewem w terminie do 14 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.
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Termin realizacji - Usługa SBK-RODO i/lub SBK-IOD jest dostępna od dnia Aktywacji Konta dla Usługi SBK – RODO na stronie www.rodo.currenda.pl na czas okres
przewidziany w niniejszym Zamówieniu – tj. pełne 12 m-cy od dnia odesłania podpisanego Zamówienia i/lub rejestracji Konta – w zależności od tego co nastąpiło
pierwsze i niezależnie od daty dokonania tej czynności.
Integralną częścią niniejszego Zamówienia są 1) ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-RODO oraz 2) ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-IOD - akceptowane przez
Klienta poprzez podpisanie niniejszego Zamówienia, Załączników do niego oraz poprzez rejestrację Konta na www.rodo.currenda.pl.

6. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

W celu wykonania niniejszego Zamówienia może się okazać, że potrzebne będzie przetwarzanie przez Currenda danych osobowych, których administratorem jest
Klient. W związku z tym Klient powierza dane osobowe wskazane w pkt 2 poniżej, odnoszące się do następujących kategorii osób: pracowników Klienta, uczestników
postępowań egzekucyjnych i innych prowadzonych przez Klienta oraz innych osób, którymi Klient administruje, jeśli powierzenie takie będzie konieczne dla wykonania
niniejszego Zamówienia, a Currenda zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Zamówieniu oraz odnośnymi przepisami
odnoszącymi się do ochrony i przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych obejmuje czynności i operacje określone w przepisach Rozporządzenia
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) (dalej: RODO) i przepisach krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych i będzie prowadzone zgodnie z tymi przepisami. Przetwarzanie danych
przez Currenda może być prowadzone jedynie w celu i zakresie przewidzianym w niniejszym Zamówieniu i zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym punkcie.
Przetwarzanie będzie miało miejsce jedynie w okresie obowiązywania niniejszego Zamówienia.
Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, PESEL, NIP, REGON, płeć, seria/
numer dowodu osobistego, inny dokument tożsamości, data urodzenia/wiek, miejsce urodzenia, wzór podpisu, obywatelstwo, adres zamieszkania/pobytu, adres
do korespondencji, email, miejsce pracy, wynagrodzenie miesięczne, zawód, stanowisko, wykształcenie, numer rachunku bankowego, numer telefonu, numer faksu,
bieżące saldo Klienta, kwoty zaległości, dane z ksiąg wieczystych, wyroków sądów i orzeczeń podobnych, dane medyczne i inne które znajdują się w posiadaniu Klienta
i zostaną przekazane do przetwarzania w związku z niniejszym Zamówieniem.
Currenda oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie
powierzenia oraz wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi z art. 32 RODO. Ponadto Currenda zobowiązuję się
powiadamiać niezwłocznie Klienta o:
•
wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez inny organ nadzorczy, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach
administracyjnych związanych z powierzeniem Currenda przetwarzania danych osobowych wydanych wobec Currenda w związku z powyższym;
•
wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych związanych z powierzeniem Currenda przetwarzania danych
osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych wobec Currenda w związku z powyższym;
•
wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych po stronie Currenda, w tym uzyskania przypadkowego lub
nieupoważnionego dostępu do powierzonych danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych danych osobowych,
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych osób, których dane osobowe zostały
powierzone.
Currenda zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane osobowe, do których będzie miała dostęp w związku z wykonywaniem Umowy.
W przypadku stwierdzenia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych skutkującego ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych osób, których dane
osobowe zostały powierzone do przetwarzania Currenda niezwłocznie informuje Klienta, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia, ustala przyczynę
naruszenia, podejmuje wszelkie czynności mające na celu usunięcia naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych.
Kontakt do Klienta – dane określone w niniejszym Zamówieniu.
Kontakt do Currenda: e-mail: marketing@currenda.pl tel. +48 58 712 90 50
Klientowi przysługuje prawo kontrolowania sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o kontroli co najmniej 7 dni
roboczych przed jej rozpoczęciem lub niezwłocznie w przypadku wystąpienia naruszenia. Kontrola może być wykonywana przez osoby imiennie wyznaczone przez
Administratora w dni robocze w miejscach przetwarzania danych w udziałem przedstawicieli Currenda i z zachowaniem interesu i praw, w tym tajemnic Currenda oraz
jej Klientów.
Klient wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszym Zamówieniem i/lub uprzednio złożonym Zamówieniem na usługę SBK-RODO do dalszego
przetwarzania podwykonawcom działającym w ramach struktury Currenda w celu wykonania niniejszej Umowy
Currenda nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych określonych niniejszą umową innym osobom lub podmiotom niż wymienionym
w podpunkcie powyżej, bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody Klienta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.
4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Zamówienia i stanowiących jego integralną część Załączników: Zasady Świadczenia Usługi SBK-RODO
i Zasady Świadczenia USŁUGI SBK-IOD wymagają formy pisemnej lub procedury zmiany przewidzianej w w/w Zasadach Świadczenia Usług.
Odesłanie samego podpisanego Zamówienia, bez odesłania podpisanych Zasad Świadczenia Usługi SBK-RODO i/lub Zasad Świadczenia
USŁUGI SBK-IOD – skutkuje brakiem zobowiązania po stronie Currenda do świadczenia zamówionej Usługi do czasu dostarczenia brakujących
dokumentów, a jeżeli Klient uzyskał dostęp do Konta mimo powyższego, uprawnienie do jego zablokowania. Powyższe nie narusza praw Currenda
jak przewidziane w punkcie I podpunkt 2 niniejszego Zamówienia.
Integralną częścią niniejszego Zamówienia są Zasady Świadczenia Usługi SBK-RODO i Zasady Świadczenia USŁUGI SBK-IOD.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Zamówienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Currenda.

…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć Klienta)
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