RODO
JMK COMPUTERATE SP. Z O.O. - PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest dokumentem określającym
ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Europie (UE), który wejdzie w życie 25
maja 2018. W przeciwieństwie do dyrektywy 95/46/CE, która dotychczas określała zasady
przetwarzania danych, rozporządzenie RODO będzie dokumentem stosowanym
bezpośrednio i nie będzie wymagało transpozycji do systemu prawnego kraju
członkowskiego UE. Będzie tym samym sprzyjało ujednoliceniu porządków prawnych
dotyczących ochrony danych osobowych w Europie. W RODO zawarta jest ponadto zasada
eksterytorialności, która umożliwia, w pewnych okolicznościach, stosowanie postanowień
rozporządzenia poza granicami Europy.
Jeśli Twoja organizacja jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe,
najprawdopodobniej podlega ona postanowieniom RODO. W związku z tym ciąży na niej
obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań przepisów prawnych. Firma JMK
Computerate Sp. z o.o. ma obowiązek zastosować się do odrębnych wymagań - właściwych
dla podmiotów przetwarzających lub administratorów danych.
Właściwe rozumienie wymagań rozporządzenia RODO nie jest sprawą oczywistą, biorąc pod
uwagę, że zawiera ono 99 artykułów, 173 motywy i liczne wytyczne dotyczące jego
interpretacji. Tymczasem precyzyjne zrozumienie tego dokumentu jest kluczowe, gdyż
pozwoli uniknąć ryzyka wynikającego ze złej interpretacji obowiązków, którym podlega
Twoja organizacja. Dlatego poniżej przedstawiamy definicje podstawowych pojęć:
•

•

•

•

dane osobowe: wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest
osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio;
przetwarzanie danych: operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany (zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie,
przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, etc.);
administrator: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych;
podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub
inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
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JMK jako podmiot przetwarzający dane
JMK występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego, kiedy przetwarza dane osobowe
w imieniu administratora. Państwa organizacje są związane z JMK właśnie w tym zakresie.
To typowy przypadek, kiedy klient korzysta z naszych usług i przechowuje dane osobowe w
naszych systemach m.in. systemie Mecenas.iT. JMK w miarę swoich możliwości
technicznych, przetwarzało i będzie przetwarzać dane w imieniu klienta i wyłącznie zgodnie z
wiążącymi nas umowami i instrukcjami.

Zobowiązania firmy JMK występującej w charakterze podmiotu
przetwarzającego
JMK jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
•

•

•
•
•

przetwarzania danych wyłącznie do celów związanych z właściwą realizacją usług,
JMK w żadnym przypadku nie będzie przetwarzać danych w innych celach (np.
marketingowych, etc.);
JMK ma prawo korzystać z podmiotów przetwarzających dane poza obszarem EOG,
jednakże w takiej sytuacji musi być wyrażona zgoda przez klienta. Zgodę klient może
wyrazić np. w formularzu, umowie itp.
stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu maksymalnego
zabezpieczenia usług.
powiadamiania klienta w jak najszybszym terminie o przypadkach naruszenia ochrony
danych osobowych.
JMK dopuszcza powierzenie podmiotom realizującym usługi na rzecz JMK
przetwarzania danych, a klient wyraża na to zgodę zgodnie z podpisaną umową na
świadczenie usług.

Kto jest właścicielem danych osobowych przetwarzanych przez
JMK?
Dane Państwa i Państwa klientów przetwarzane w ramach usług JMK pozostają Państwa
własnością.
JMK może uzyskać dostęp do tych danych i nimi operować tylko i wyłącznie, gdy jest to
niezbędne do realizacji usług określonych w umowie.
JMK nie ma prawa odsprzedawać danych klienta.
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W jakich przypadkach firma JMK może mieć dostęp do danych
przechowywanych i przetwarzanych przez Państwa w ramach
świadczonych usług?
JMK ma dostęp do Państwa danych wyłącznie w czterech przypadkach:
•

•
•
•

w związku z potrzebami wynikającymi z realizacji usług, w szczególności celem
zapewnienia wsparcia technicznego (SERWIS) realizowanego przez JMK dla Państwa
organizacji. W tym przypadku dostęp do danych klientów jest ściśle ograniczony,
w związku z rozwojem systemu (tworzenie modyfikacji indywidualnych) na Państwa
zlecenie,
w związku z wykonywaniem i weryfikacją prawidłowości wykonania kopii
zapasowych,
w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązku prawnego w odpowiedzi na
wnioski organów sądowych i/lub administracyjnych.

Kontakt do IOD naszej firmy rodzinnej JMK Computerate Sp. z o.o.: iod@jmkcomputerate.pl
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