WARUNKI OGÓLNE
dotyczące powierzania przetwarzania danych osobowych podwykonawcom przez Hellmann Worldwide
Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej „WODO”)
WODO mają zastosowanie, o ile relacje handlowe, faktyczne i/lub prawne pomiędzy Hellmann Worldwide
Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul.
Sokołowskiej 10, wpisaną pod numerem KRS 0000344496 (dalej „HWL” lub „Przetwarzający”) działającą jako
przetwarzający dane osobowe przewidują podpowierzanie i/lub przetwarzanie danych osobowych w związku ze
zleceniem podwykonawcy (dalej „Przedsiębiorca”) świadczenia usług.
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Przetwarzający powierza Przedsiębiorcy, a Przedsiębiorca przyjmuje do przetwarzania informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej „Dane Osobowe”) zgodnie z
niniejszymi WODO.
Przedsiębiorca zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w
WODO.
Przetwarzający może zakończyć powierzanie Danych Osobowych, w każdym czasie, ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zasad ochrony Danych Osobowych lub
powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub otrzymania od organu ochrony danych osobowych
żądania zaprzestania udostępniania danych osobowych Przedsiębiorcy.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii
Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jakiekolwiek przekazanie danych do państw trzecich (państw nienależących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) wymaga wcześniejszej zgody Przetwarzającego wyrażonej na piśmie i od rozpoczęcia
stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej „RODO”) – także warunków w nim określonych.
Powierzający powierza Przedsiębiorcy do przetwarzania Dane Osobowe, wskazane i wynikające z treści
zlecenia wykonania usługi jako podwykonawca Przetwarzającego oraz dokumentów niezbędnych do jej
wykonania.
Przedsiębiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Podwykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie ochrony Danych
Osobowych, uzyskania pisemnych oświadczeń pracowników o zachowaniu tajemnicy powierzonych Danych
Osobowych i sposobów ich zabezpieczenia oraz do upoważnienia pracowników do przetwarzania
powierzonych Danych Osobowych.
Podwykonawca jest zobowiązany wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie danych odpowiadało wymogom RODO.
Podwykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od HWL w związku
ze świadczeniem usług oraz obowiązany jest do nieujawniania tych informacji osobom trzecim.
Przedsiębiorca może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie
Przetwarzającego.
Przetwarzający wyraża zgodę na korzystanie przez Przedsiębiorcę z dalszych podwykonawców, którymi w
każdym czasie będą tylko i wyłącznie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenia i licencje dotyczące
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dysponujący sprawnymi technicznie środkami transportu
lub urządzeniami koniecznymi do wykonywania powierzonych im usług, a także stosowne, o ile wymagają
tego odrębne przepisy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swojej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca jest zobowiązany umożliwić Przetwarzającemu skorzystanie z prawa zgłoszenia sprzeciwu co
do zaangażowania przez Przedsiębiorcę innego podwykonawcy. Brak odpowiedzi Przetwarzającego w
terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia takiej informacji, uważa się za brak wyrażenia sprzeciwu.
Przedsiębiorca powinien zapewnić, aby ustalenia umowne zawarte z takimi podwykonawcami i innymi
osobami trzecimi odzwierciedlały obowiązki ochrony danych objęte WODO.
Przetwarzający może przeprowadzać kontrolę w celu zweryfikowania czy Przedsiębiorca zastosował się do
wymagań określonych w WODO.
Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować Przetwarzającego o wszelkich błędach,
nieprawidłowościach, zidentyfikowanych i podejrzewanych naruszeniach zasad ochrony Danych
Osobowych, w miarę możliwości nie później niż w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Przedsiębiorca zobowiązuje się ponadto do zawiadomienia Przetwarzającego o wszczęciu kontroli oraz
wszelkiej innej komunikacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile dotyczy ona Danych

Osobowych powierzonych Przedsiębiorcy przez Przetwarzającego. Przedsiębiorca niezwłocznie zawiadomi
Przetwarzającego o wszystkich sytuacjach, gdy Przedsiębiorca lub osoba przez niego zatrudniona lub będącą
jego dalszym podwykonawcą lub współpracownikiem, naruszy postanowienia dotyczące ochrony Danych
Osobowych lub jakiekolwiek postanowienia WODO. Przedsiębiorca niezwłocznie zawiadomi
Przetwarzającego o każdym przypadku utraty albo nieuprawnionego ujawnienia Danych Osobowych albo
nieuprawnionego dostępu do nich, bez względu na powód takiej sytuacji.
14. Po zakończeniu świadczenia usług, Przedsiębiorca zwróci HWL wszystkie Dane Osobowe uzyskane jako
podwykonawca albo usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorca przedstawi na
żądanie Przetwarzającego, w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania żądania, protokół potwierdzający
usunięcie Danych Osobowych.
15. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec podmiotu danych osobowych za szkody, które podmiot ten może
ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przedsiębiorcy dotyczącego Danych Osobowych w zakresie
wykonywania powierzonych usług, dobrych praktyk rynkowych wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej.
Niniejsze WODO wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2019r. i zastępują warunki z 22 maja 2018r. HWL przysługuje
prawo do zmiany treści WODO, o czym poinformuje poprzez udostępnienie nowego ich brzmienia na stronie
internetowej www.hellmann.pl lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Dokumentem wiążącym jest jego wersja
w języku polskim.
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