„Zobowiązanie Truvant Europe
Sp. z o.o. do ochrony danych
osobowych”
Wprowadzenie
Firma Truvant Europe Sp. z o.o. (Truvant) zajmuje się ochroną danych naszych klientów, partnerów i dostawców.
Truvant szanuje prawo do prywatności osób i zobowiązuje się do odpowiedzialnego postępowania z danymi osobowymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązaniem Truvant do ochrony danych osobowych (Zobowiązanie),
opisanym poniżej. Zobowiązanie określa zasady Truvant dotyczące przetwarzania danych osobowych w zgodzie z
obowiązującymi przepisami krajowymi, regionalnymi lub międzynarodowymi, takimi jak europejska dyrektywa o ochronie
danych lub inne analogiczne ustawodawstwo państw.
Zobowiązanie stanowi podstawę transgranicznego przekazywania danych osobowych. Ponadto TRUVANT może
przeprowadzać transgraniczne przekazywanie danych osobowych stronom trzecim poza TRUVANT zgodnie z
obowiązującym prawem. TRUVANT będzie przetwarzać Dane osobowe zgodnie z Zobowiązaniem, tam gdzie ma to
zastosowanie, o ile nie będzie to sprzeczne z ostrzejszymi wymogami lokalnego prawa, w którym to przypadku przeważa
prawo lokalne.

Zakres
„Zobowiązanie” ustanawia obowiązki TRUVANT dotyczące przetwarzania danych osobowych. Takie dane osobowe
będą chronione zgodnie z tymi przepisami niezależnie od umiejscowienia geograficznego lub technologii, jeśli są
używane w ramach TRUVANT.

Przetwarzanie danych osobowych
TRUVANT przestrzega następujących zasad podczas przetwarzania danych osobowych:

UCZCIWOŚĆ: TRUVANT przetwarza dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem
CEL: TRUVANT ograniczy przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia określonych, zgodnych z prawem celów
biznesowych TRUVANT. TRUVANT będzie przeprowadzać przetwarzanie zgodne z takimi celami, chyba że ma
jednoznaczną zgodę osoby fizycznej na przetwarzanie danych w niezwiązanych z nią celach.
Ogólnie rzecz biorąc, TRUVANT przetwarza dane osobowe:
•

w przypadku, gdy TRUVANT ma uzasadniony interes, który w sposób wyważony uzasadnia
przetwarzanie;

•

gdy jest to konieczne do utrzymania lub wykonania stosunku prawnego między TRUVANT, a
osobą fizyczną;

•

gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania nałożonego na TRUVANT przez
obowiązujące prawo, przepisy lub władze rządowe;

•

w sytuacjach wyjątkowych, zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu jednostki lub
innej osoby; lub

•

po uzyskaniu dobrowolnej, wyraźnej i świadomej zgody danej osoby, jeżeli jest to wymagane
przez obowiązujące prawo.

W przypadku uzyskania zgody TRUVANT udostępni proces umożliwiający osobom fizycznym wycofanie
zgody zgodnie z obowiązującym prawem, w dowolnym momencie i bez opłat..

PROPORCJONALNOŚĆ: TRUVANT ograniczy przetwarzanie danych osobowych do tego, co jest adekwatne, odpowiednie
i nienadmierne w stosunku do celów, dla których TRUVANT je gromadzi i wykorzystuje. Ponadto TRUVANT
podejmie uzasadnione starania w celu ograniczenia zbiorów danych osobowych do niezbędnego minimum.
JAKOŚĆ INFORMACJI: TRUVANT podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są dokładne i
aktualne, aby przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do celów, dla których są gromadzone
i wykorzystywane, oraz do usuwania lub anonimizacji, tak aby wymagania dotyczące przechowywania zostały
spełnione.
PRZEJRZYSTOŚĆ: Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, TRUVANT udostępni informacje podmiotom
danych, w momencie ich pozyskiwania lub w rozsądnym terminie od ich pozyskania: informacje o tożsamości
administratora (-ów); cele i charakter przetwarzania danych osobowych; zamierzonych odbiorców; dane
przekazywane transgraniczne; źródło (-a) danych osobowych; w jaki sposób podmioty danych mogą wykonywać
swoje prawa w zakresie danych osobowych; oraz dodatkowe wyjaśnienia, które są konieczne, aby zapewnić
rzetelne przetwarzanie. W przypadku, gdy TRUVANT gromadzi dane osobowe za pośrednictwem Internetu lub
innych środków elektronicznych, TRUVANT opublikuje łatwo dostępne informacje o ochronie prywatności tych
elementów.
POUFNOŚĆ: TRUVANT zachowa poufność przetwarzanych danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy
ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące wymogi operacyjne lub prawne. Zobowiązanie to będzie
kontynuowane nawet po zakończeniu stosunku z jednostką.
BEZPIECZEŃSTWO: TRUVANT dąży do ochrony Danych Osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych w celu zapewnienia ich integralności, poufności, bezpieczeństwa i dostępności.

Udostępnianie i / lub przesyłanie danych osobowych
TRUVANT może udostępniać lub przekazywać dane osobowe w następujących okolicznościach:
•

Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach TRUVANT w celach określonych powyżej, pod
warunkiem, że podmiot TRUVANT przetwarzający dane osobowe będzie przestrzegać „Zobowiązania”.

•

TRUVANT może przekazywać Dane Osobowe stronom trzecim zatrudnionym do świadczenia usług w
imieniu TRUVANT, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Osoby trzecie będą miały dostęp do
danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia określonych usług i mogą przekazywać dane osobowe
na całym świecie zgodnie z zasadami określonymi w zobowiązaniu oraz instrukcjami TRUVANT, w tym
odpowiednim mechanizmem przesyłania danych. TRUVANT wybierze wiarygodne strony trzecie i będzie
dążyć do tego, aby nowe zobowiązania dostawców zapewniały przetwarzanie i bezpieczeństwo Danych
osobowych zgodnie z „Zobowiązaniem” i obowiązującym prawem.

•

TRUVANT może ujawniać niektóre Dane Osobowe innym stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez
prawo, w celu ochrony praw TRUVANT lub w sytuacjach awaryjnych, gdy zdrowie lub bezpieczeństwo
jakiejkolwiek osoby jest zagrożone

•

Dane osobowe będą udostępniane w celach badawczych i / lub promocyjnych stronom trzecim wyłącznie
za zgodą zainteresowanych osób, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

•

Tam gdzie TRUVANT przetwarza i / lub przekazuje poufne dane osobowe. TRUVANT poinformuje osobę
o przetwarzaniu i / lub przekazaniu i uzyska wyraźną zgodę na takie przetwarzanie i / lub przekazanie,
gdy TRUVANT jest zobowiązany to uczynić zgodnie z prawem.

Program ochrony prywatności
Prywatność Firma TRUVANT stosuje praktyki ochrony prywatności opracowane w celu zapewnienia zgodności z
obowiązującym prawem i obowiązującym prawem, w tym wyznaczeniem sieci liderów prywatności, programami

edukacyjnymi i zwiększającymi świadomość, protokołami reagowania na incydenty, ocenami wpływu na prywatność,
procedurami audytu oraz podejściem do procesu projektowania opartym na zasadzie prywatności od fazy projektu oraz
podczas rozwoju systemu.

Prawa podmiotów danych
Osoba, która w zadowalający sposób przedstawiła swoją tożsamość w TRUVANT, może wykonywać następujące prawa
w odniesieniu do Informacji osobistych, które TRUVANT o niej posiada:

DOSTĘP: Tam, gdzie jest to wymagane przez lokalne prawo, TRUVANT przekaże Indywidualne Informacje osobiste na
jego temat, które posiada TRUVANT, w tym informacje dotyczące źródła Danych Osobowych, celów każdego
przetwarzania przez TRUVANT i odbiorców, lub kategorie odbiorców, do których takie Dane osobowe są ujawniane.
KOREKCJA I USUWANIE: Prawidłowe wnioski o korektę lub usunięcie danych osobowych, które są niekompletne,
niedokładne lub nadmierne, będą przestrzegane, z tym wyjątkiem, że usunięcie nie będzie wykonywane, gdy
zachowanie jest wymagane przez stosunek umowny między TRUVANT a osobą, w kontekście sporu prawnego lub
innego wymogu zatrzymania prawnego lub zgodnie z innymi wymogami prawnymi.
SPRZECIW: TRUVANT zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych w przypadku, gdy sprzeciw danej osoby jest
uzasadniony obowiązującym prawem, na przykład w sytuacji, gdy życie lub zdrowie danej osoby jest zagrożone z
powodu przetwarzania. Osoba fizyczna ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji opartych
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, które wywołują skutki prawne, które znacząco
wpływają na osobę zaangażowaną, z wyjątkiem przypadków, gdy osoba ta zażądała przetwarzania lub gdy jest to
konieczne ze względu na stosunek prawny między TRUVANT a osobą fizyczną. W tym drugim przypadku osoba
może wyrazić swoje poglądy na temat automatycznej decyzji. Osoba fizyczna ma prawo do wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania Danych Osobowych przez TRUVANT w celach marketingowych, o ile zezwala na to
obowiązujące prawo.
SKARGI: Każda osoba, która twierdzi, że poniosła szkodę w wyniku nieprzestrzegania przez podmiot TRUVANT
zobowiązania, w tym gdy została popełniona przez podmiot TRUVANT spoza Unii Europejskiej, może wnieść
skargę do odpowiedniego inspektora ochrony danych TRUVANT GDPR@truvant.com
EGZEKWOWANIE: Osoba, która poniosła szkodę w wyniku niezgodnej z prawem operacji przetwarzania lub naruszenia
obowiązującego prawa dotyczącego prywatności lub zobowiązania, może być uprawniona do otrzymania
odszkodowania; od właściwego organu lub organu zarządzającego TRUVANT, podmiotu eksportującego Dane
osobowe, za poniesioną szkodę . Osoba fizyczna może egzekwować swoje prawa zgodnie z obowiązującym
prawem i zgodnie z postanowieniami Zobowiązania, poprzez bezpośrednie odwołanie się do sądów lub innych
organów sądowych w jurysdykcji unijnego podmiotu TRUVANT, który eksportuje dane osobowe lub administracyjnie
przed właściwym organem ochrony danych. Tam, gdzie jest to dozwolone na mocy lokalnego prawa, TRUVANT
może określić alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów.

Współpraca z organami nadzoru
TRUVANT będzie współpracować z dowolnym organem regulacyjnym odpowiedzialnym za nadzorowanie
obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, który ma poważny powód do kwestionowania przetwarzania
danych osobowych przez firmę TRUVANT i będzie zgodny z ich prawnie wiążącymi decyzjami w kwestiach związanych
z zobowiązaniem..

Zmiany w zobowiązaniu
TRUVANT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Zobowiązania w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną
przekazane właściwemu organowi ochrony danych zgodnie z wymaganiami. Zmiany będą niezwłocznie publikowane
przez TRUVANT po ich wprowadzeniu.

