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Prawa związane z wiążącymi regułami
korporacyjnymi
[Binding Corportate Rules (BCR)]
1 Tekst powiadomienia dotyczącego praw BCR
****************************************************************************************************

1.1

Ogólne informacje

Informacje dotyczące sposobu, w jaki Grupa HPE przetwarza dane osobowe są podane
w Oświadczeniu HPE o prywatności lub w innych powiadomieniach dostarczonych w chwili
ich zebrania lub rozpoczęcia zatrudnienia (w przypadku pracowników). To powiadomienie
zawiera dodatkowe informacje na temat zobowiązań, powziętych przez HPE odnośnie
do przekazywania danych osobowych oraz praw, jakie przysługują osobom indywidualnym
na mocy Wiążących Reguł Korporacyjnych (Binding Corporate Rules, dalej jako BCR).

1.2

Czym są Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) w HPE?

Wiążące Reguły Korporacyjne dla administratorów (BCR-C) oraz Wiążące Reguły
Korporacyjne dla podmiotów przetwarzających (BCR-P) stanowią korporacyjne ramy
przestrzegania prywatności, które pozwalają na międzynarodowe przekazywanie danych
osobowych poza obszar EOG i Szwajcarii zgodnie z europejskim prawem ochrony danych
osobowych. Na zasady BCR składają się wiążąca umowa podpisana przez Grupę HPE wraz
z procesami i procedurami opisującymi działalność (w tym Globalna nadrzędna polityka
prywatności), wytycznymi i szkoleniami. Zasady BCR wiążą wszystkich pracowników
poprzez umowę o pracę, wewnętrzne standardy postępowania w działalności oraz polityki,
standardy i specyfikacje HPE mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach, gdy prawo miejscowe wymaga zastosowania wyższych standardów ochrony
danych, niż standardy opisane w BCR, prawo miejscowe staje się nadrzędne wobec zasad
BCR.
Firmy HPE przetwarzają dane osobowe osób z UE (takich, jak przyszli, obecni i byli
pracownicy, pracownicy dorywczy, wykonawcy, klienci i kontakty biznesowe) w celu
zarządzania zatrudnieniem, działaniami i relacjami biznesowymi. Firmy HPE działają jako
Administratorzy tych danych osobowych, jako że określają oni cel i sposób użytkowania tych
danych osobowych. Zasady BCR-C w HPE pozwalają nam przesyłać te dane osobowe na
poziomie międzynarodowym do innych członków grupy z całego świata zgodnie z prawem
ochrony danych w Europie, EOG, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.
Firmy HPE przetwarzają też dane osobowe osób z UE w ramach dostarczania usług naszym
klientom biznesowym. W tym przypadku nasz Klient biznesowy staje się Administratorem, a
HPE to podmiot przetwarzający dane, jako że przetwarzamy dane osobowe w imieniu Klienta
biznesowego i zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku niektórych usług zasady BCR-P
grupy HPE mogą być stosowane przez naszych Klientów biznesowych w celu zapewnienia,
że wszelkie przesyłanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Grupę HPE na całym
świecie jest zgodne z europejskim prawem ochrony danych (jeśli zawarte jest to w umowie
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pomiędzy HPE a Klientem biznesowym). Te zobowiązania to m.in. obowiązek spoczywający
na Grupie HPE, aby współpracować z naszym Klientem biznesowym, powiadamiać go
w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub w przypadku, gdy HPE nie będzie
w stanie przestrzegać zasad BCR-P i wspierać go w wypełnianiu jego obowiązków w ramach
europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Zasady BCR-P pomagają też naszym
Klientom biznesowym zapewnić, że mogą oni odpowiedzieć, w przypadku gdy skorzystasz ze
swoich praw w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa ochrony danych.
Powyższe ramy zgodności zostały zatwierdzone przez odpowiednie organy nadzorcze UE
i są wdrażane i zarządzane przez HPE we współpracy z tymi organami nadzorczymi.
W ramach zasad BCR przysługuje Ci prawo do egzekwowania pewnych praw. Więcej
szczegółów dotyczących tych praw i sposobu ich egzekwowania można znaleźć poniżej.
Definicje terminów wykorzystanych w tym powiadomieniu zostały określone w końcowej
części dokumentu i można uzyskać do nich dostęp tutaj.
W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji o naszych zasadach BCR, w tym
egzemplarzy odpowiednich tekstów z zasadami w całości lub szczegółów prawnych
obowiązujących podmioty HPE w ramach zasad BCR, albo chęci skorzystania ze swoich praw
prosimy o kontakt z Biurem ds. prywatności HPE, korzystając z poniższego linku.
Kontakt
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1.3

Zobowiązania HPE
1.3.1 Organizacja Biura ds. prywatności HPE
Biuro ds. prywatności nadzoruje nasz program zgodności z wymogami dotyczącymi
prywatności. Biuro ds. prywatności odpowiada za zapewnienie zgodności z politykami
prywatności HPE, w tym zasadami BCR. Biuro ds. prywatności jest upoważnione do
wszczęcia dochodzenia w każdym przypadku, w którym firma HPE nie przestrzega zasad
BCR oraz jeśli jest to konieczne lub stosowne skonsultuje się z odpowiednim organem
nadzorczym UE w celu zadecydowania o odpowiednich działaniach.
Każda firma należąca do grupy HPE musi podporządkować się wszelkim decyzjom
wydanym przez Biuro ds. prywatności HPE, jeśli okaże się, że nie postępuje zgodnie
z zasadami BCR.
1.3.2 Szkolenie
Każda firma HPE musi okresowo wdrażać odpowiednie szkolenie dotyczące prywatności
i bezpieczeństwa danych, ustanowione przez Biuro ds. prywatności oraz zespół ds.
bezpieczeństwa cybernetycznego HPE.
1.3.3 Współpraca
Wszystkie firmy HPE muszą współpracować z wszelkimi podmiotami UE, których dane
dotyczą, klientami biznesowymi i odpowiednimi organami nadzorczymi UE w celu
weryfikacji przestrzegania zasad BCR przez grupę HPE, udzielenia odpowiedzi na
wszelkie pytania lub na skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie
z zasadami BCR.
1.3.4 Powiadomienia dotyczące naruszenia bezpieczeństwa i ochrony danych
Każda firma HPE, która przetwarza dane osobowe z obszaru UE musi wdrożyć
odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych UE chroniące
przed naruszeniami ochrony danych osobowych. Firma HPE musi również wziąć pod
uwagę odpowiednie prawa ochrony danych odnoszące się do jej klientów biznesowych
i wszelkie środki określone w umowie dotyczącej usług z tymi Klientami biznesowymi.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, odpowiednia firma HPE musi
zastosować się do Procesu bezpieczeństwa HPE dotyczącego zarządzania incydentami.
W przypadku danych osobowych z obszaru UE, Firmy HPE zobowiązują się, do:
(i)
dokumentowania wszelkich Naruszeń ochrony danych osobowych;
(ii)
w przypadkach, gdy firma HPE działa jako Administrator danych,
powiadamiania osoby z UE, której dane dotyczą, o naruszeniach
ochrony danych osobowych, jeśli naruszenie to prawdopodobnie
będzie skutkowało wystąpieniem wysokiego ryzyka dla osób z UE,
których dane dotyczą;
(iii)
w przypadkach, gdy firma HPE działa jako Administrator danych,
powiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych odpowiednie
organy nadzorcze UE, z pomocą Biura ds. prywatności, jeśli jest to
wymagane; oraz
(iv)
w przypadku, gdy Klient biznesowy jest Administratorem danych, a
HPE działa jako podmiot przetwarzający dane, powiadamiania
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bezzwłocznie Klienta biznesowego, zamiast powiadamiania podmiotów
z UE, których dane dotyczą i organów nadzorczych UE;
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych.
W przypadku, gdy firmy HPE stają się podmiotem przetwarzającym dane osobowe będą
wspierać Klienta biznesowego w dopełnieniu jego zobowiązań dotyczących
bezpieczeństwa, już w fazie projektowania oraz ochrony danych jako opcji domyślnej,
naruszeń ochrony danych osobowych i oceny skutków ochrony danych (zgodnie z
obowiązującym prawem ochrony danych osobowych), biorąc pod uwagę naturę
przetwarzania danych oraz informacje dostępne w odpowiedniej firmie HPE.
1.3.5 Zasady prywatności
Wszystkie Firmy HPE przestrzegają europejskich zasad ochrony danych zarówno w roli
Administratora, jak i podmiotu przetwarzającego dane. Zasady te określono w
naszej Globalnej nadrzędnej polityce prywatności.
Jako Administrator danych:
•

Firmy HPE mogą dostarczać Państwa dane osobowe osobom trzecim, np.
usługodawcom i dostawcom, którzy wspierają dostarczanie naszych usług w
ramach wsparcia klienta, marketingu i programów zarządzania korzyściami
(benefitami) pracowników w firmach. Więcej informacji na temat podmiotów, z
którymi Firmy HPE dzielą się Państwa Danymi osobowymi zostało określonych
w naszym oświadczeniu HPE o prywatności dostępnym online lub w innych
powiadomieniach dostarczonych w chwili ich zebrania lub rozpoczęcia
zatrudnienia (w przypadku pracowników).

•

Dostawcy i usługodawcy zobligowani są umowami do traktowania informacji,
które przetwarzają w imieniu HPE jako poufnych i do chronienia ich oraz do
niewykorzystywania ich w celach innych, niż wykonywanie usług dla HPE.

•

Firma HPE zaangażuje podmiot przetwarzający w celu przetwarzania danych
osobowych podmiotów UE jedynie, jeśli (i) pozwala na to odpowiednia polityka
HPE oraz (ii) w przypadku, gdy podmiot przetwarzający zapewni, że podpisano
umowę uznawaną za wiążącą na mocy odpowiednich przepisów prawa
dotyczących ochrony danych i która zawiera zapisy określone w artykule 28
RODO.

•

W przypadku, gdy osoby trzecie znajdują się w krajach położonych poza
obszarem EOG, Szwajcarią (lub Wielką Brytanią, po opuszczeniu UE), które
nie są krajami, które Komisja Europejska uznaje za gwarantujące odpowiedni
poziom ochrony na mocy obowiązującego prawa ochrony danych, firmy HPE
zapewnią, że wszelkie dane osobowe UE będą przesyłane jedynie zgodnie
z obowiązującymi przepisami ochrony danych i odpowiednio chronione
właściwymi zabezpieczeniami, takimi jak wykorzystanie zatwierdzonych przez
komisję umów lub wszelkimi innymi środkami odpowiednimi dla danej sprawy.

Jako podmiot przetwarzający dane Firmy HPE będą wspierać odpowiedniego Klienta
biznesowego w spełnieniu odpowiednich europejskich zasad ochrony danych.
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W odniesieniu do odpowiednich zasad prywatności firmy HPE, działające jako podmiot
przetwarzający dane, zapewnią również co następuje:
Celowość

•

•

Konieczne jest, aby istniała zawarta Umowa o świadczenie usług, która
obejmuje przetwarzanie danych osobowych UE.

•

Firmy HPE będą przetwarzać dane osobowe UE jedynie w celu dostarczenia
usług HPE zgodnie z:
o warunkami odpowiedniej Umowy o świadczenie usług, w tym warunki
odnoszące się do bezpieczeństwa i poufności;
o wszelkimi innymi udokumentowanymi instrukcjami przetwarzania
dostarczonymi przez Klienta biznesowego;
o wszystkimi politykami prywatności HPE i innymi odpowiednimi
politykami, standardami i procedurami składającymi się na BCR-P;
oraz
o wszystkimi obowiązującymi miejscowymi przepisami o ochronie
danych i prywatności, a jeśli miejscowe prawo wymaga wyższego
standardu ochrony danych niż BCR-P, prawo miejscowe ma
pierwszeństwo przed zasadami BCR-P.
W przypadku, gdy firma HPE nie jest w stanie z dowolnego powodu spełnić
swoich obowiązków wynikających z warunków przetwarzania (w tym prawnych
wymagań, które wpływają na jej zobowiązania odnośnie do umowy o
świadczenie usług) zostaną powiadomione Biuro ds. prywatności HPE,
Hewlett-Packard The Hague B.V., Klient biznesowy oraz, w sytuacjach, w
których jest to wymagane, władza nadzorcza UE odpowiednia dla Klienta
biznesowego oraz organ ochrony danych osobowych CNIL.

Usuwanie lub niszczenie danych osobowych po zakończeniu przetwarzania
• Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych UE lub rozwiązania umowy
o świadczenie usług, firmy HPE będą przestrzegały instrukcji Klienta
biznesowego dotyczących usuwania lub zniszczenia wszystkich kopii danych
osobowych UE i oraz potwierdzenia, że zostało to wykonane.
• W przypadku, gdy dowolna firma HPE jest zobowiązana prawem do
zachowania danych osobowych UE, musi ona przechowywać dane osobowe
jako poufne i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić te
dane osobowe.
Jakość danych
•

Firmy HPE zaktualizują, poprawią lub usuną dane osobowe UE zgodnie z
instrukcjami Klienta biznesowego, które ograniczają dostęp Klienta
biznesowego do odpowiednich danych osobowych oraz, jeśli ma to
zastosowanie, biorąc pod uwagę naturę tego przetwarzania, ograniczają
dostęp do informowania dowolnej firmy HPE lub osób trzecich, którym
udostępniono dane osobowe UE o tym fakcie. W przypadku, gdy Klient
biznesowy wystąpi o usunięcie bądź anonimizację danych osobowych
pochodzących z obszaru UE, firmy HPE w stopniu, w jakim jest to możliwe i w
rozsądnym czasie zastosują środki, aby usunąć lub zanonimizować te dane
osobowe w chwili, gdy Klient określi, że identyfikacja osób z obszaru UE,
których dane dotyczą nie jest dłużej konieczna oraz, kiedy ma to zastosowanie,
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biorąc pod uwagę naturę przetwarzania, poinformuje każdą inną firmę HPE lub
osoby trzecie, którym udostępniono te dane osobowe z UE, że zostało to
wykonane.
Przechowywanie danych
• Firmy HPE będą przechowywać dane osobowe z obszaru UE na okres trwania
umowy o świadczenie usług z Klientem biznesowym, chyba, że Klient
biznesowy lub inna pisemna instrukcja wskażą to inaczej.
Odpowiedzialność
• W celu wykazania zgodności z zasadami BCR-P i przepisami prawa o ochronie
danych, Firmy HPE muszą (i) przeprowadzać dokumentację przetwarzania
danych osobowych z obszaru UE, które może zostać udostępnione władzy
nadzorczej UE na żądanie; a także (ii) powołać inspektora danych osobowych
w przypadku, gdy ma zastosowanie i wymaga tego RODO.
Podwykonawstwo przetwarzania danych
• Podwykonawstwo przetwarzania danych w ramach Grupy HPE
Firmy HPE nie będą przesyłać ani zezwalać innym Firmom HPE na dostęp do danych
osobowych pochodzących z obszaru UE lub na ich przetwarzanie, chyba, że firma ta
podpisała zasady BCR-P oraz otrzymała zgodę Klienta biznesowego.
• Podwykonawstwo przetwarzania danych poza Grupą HPE
Firmy HPE nie będą przesyłać danych osobowych z obszaru UE do osoby trzeciej
będącej podwykonawcą przetwarzania danych, chyba, że otrzymały zgodę Klienta
biznesowego. Klient biznesowy otrzyma też pisemną umowę z podwykonawcą
przetwarzania, która zawiera zobowiązania zasadniczo podobne do odpowiednich
zobowiązań z Umowy o świadczenie usług, niektórych wymagań zasad BCR-P oraz
zapewnia odpowiednią ochronę wszelkich danych osobowych z obszaru UE, które
przesyłane są na poziomie międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony danych.
• Wyznaczanie zastępstwa podwykonawców przetwarzania
W przypadku, gdy firma HPE wskaże nowy lub zastąpi podmiot podwykonawczy
przetwarzania danych w postaci osoby trzeciej, Klient biznesowy zostanie
powiadomiony i będzie miał dziesięć dni na wyrażenie sprzeciwu wobec tej zmiany. W
przypadku, gdy sprzeciw Kienta biznesowego nie może zostać rozpatrzony, może on
zawiesić przesyłanie lub przetwarzanie lubzakończyć Umowę o świadczenie usług.
Odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców
przetwarzania
Firmy HPE pozostają odpowiedzialne za czyny i zaniechania wszelkich podmiotów
podwykonawczych przetwarzania danych osobowych, których konsekwencją jest
naruszenie zasad BCR-P.
•

1.3.6 Uznawanie praw osób z UE, których dane dotyczą
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Jako Administratorzy danych osobowych, Firmy HPE zobowiązane są do stosowania się
do właściwych żądań podmiotów UE, których dotyczą dane osobowe odnośnie
wykorzystania praw do dostępu lub przesyłania danych osobowych z obszaru UE; do ich
korygowania; do usunięcia lub do ich ograniczania; a także do wnoszenia sprzeciwu
wobec pewnym rodzajom przetwarzania ich danych osobowych z obszaru UE. Wszystkie
Firmy HPE muszą też zapewnić, że nie podejmują żadnej decyzji wyłącznie na podstawie
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z obszaru UE, w tym
profilowania, co wiąże ze sobą skutki prawne lub skutkuje powstaniem innych, istotnych
skutków prawnych, chyba, że zostaje to umożliwione i znajduje się to w ramach wszelkich
zabezpieczeń wymaganych obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych
osobowych oraz po konsultacji z Biurem ds. prywatności.
W przypadku, gdy firma HPE działa jako podmiot przetwarzający dane, powiadomi ona
Klienta biznesowego w przypadku otrzymania żądania podmiotu z obszaru UE, której
dane dotyczą i będzie współpracować oraz wspierać Klienta biznesowego w spełnieniu
jego obowiązków w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.
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Postępowanie ze skargami i wdrażanie zasad BCR

1.4

Niniejszy rozdział określa sposób składania skarg do HPE oraz procesy, których Firmy
HPE będą przestrzegać w czasie rozpatrywania skarg.
Grupa HPE wdrożyła proces rozpatrywania skarg, którego celem jest zastosowanie
konsekwentnych procedur zarządzania incydentami, począwszy od ich zidentyfikowania
po ich rozwiązanie. Za rozpatrywanie skarg odpowiada Biuro ds. prywatności HPE.
•

Jeśli jest jesteś osobą z obszaru UE, której dane dotyczą i uważasz, że firma HPE
przetwarza Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane, zachęcamy do
kontaktu z odpowiednim Administratorem danych (zazwyczaj jest to Klient biznesowy).
W przypadku otrzymania skargi, jesteśmy zobowiązani naszymi umowami i zasadami
BCR, do przekazania jej do odpowiedniego Klienta biznesowego (lub Administratora
danych), chyba, że podmioty te poproszą HPE o o rozpatrzenie jej, lub w sytuacji, gdy
już nie istnieją; w takim przypadku Biuro ds. prywatności HPE zasięgnie porady
Hewlett-Packard the Hague BV odnośnie do rozpatrzenia skargi.

•

W przypadku osoby z obszaru UE, która ma podstawy, aby wierzyć, że firma HPE nie
przestrzegała zasad BCR, może ona złożyć skargę bezpośrednio do Grupy HPE.

•

Aby złożyć skargę bezpośrednio do Grupy HPE, prosimy o kontakt z Biurem ds.
prywatności HPE i podanie treści skargi poprzez formularz informacji zwrotnych
dotyczących prywatności lub o żądanie, aby Biuro ds. prywatności skontaktowało się
z Tobą telefonicznie. Biuro ds. prywatności HPE skontaktuje się Firmą HPE, która jest
Eksporterem danych (lub Hewlett Packard the Hague B.V,w odniesieniu do zasad
BCR-P), w celu rozpatrzenia niezwłocznie skargi w maksymalnym terminie do jednego
miesiąca od jej otrzymania (termin może zostać wydłużony do dwóch miesięcy w
przypadku złożoności skargi lub dużej liczby skarg i w przypadku, w którym osoba z
obszaru UE, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o przedłużeniu).
Wszelkimi skargami zajmie się osoba posiadająca odpowiedni poziom niezależności.

•

Jeśli skarga zostanie uznana, odpowiednie Firmy HPE muszą podjąć stosowne,
konieczne środki zaradcze, aby rozwiązać problem i zapewnić zgodność z zasadami
BCR.

•

Skargę można złożyć również u władz nadzorczych UE w kraju, w którym podmiot
zamieszkuje lub pracuje, lub tam, gdzie miało miejsce domniemane naruszenie praw
lub w sądach w kraju zamieszkania lub siedziby pierwotnego eksportera danych (czy,
w przypadku zasad BCR-P w sądach w Holandii, gdzie mieści się Hewlett Packard the
Hague BV). Można to zrobić bez względu na to, czy skarga została złożona już u nas.

•

W przypadkach, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane, Klienci biznesowi,
którzy uważają, że nie przestrzegano naszych zasad BCR mogą dochodzić swoich
praw w sądzie lub domagać się odszkodowania, w tym za naruszenie zasad BCR
spowodowanego przez wewnętrzne lub zewnętrzne podmioty podwykonawcze.
W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji o naszych zasadach BCR, w
tym kopii pełnych tekstów dotyczących zasad lub szczegółów prawnych odnośnie do
zobowiązań podmiotów HPE w ramach zasad BCR, albo chęci skorzystania ze swoich
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praw prosimy o kontakt z Biurem ds. prywatności HPE, korzystając formularza
informacji zwrotnych dotyczących prywatności.

Odpowiedzialność

1.5

Każda firma HPE odpowiada za przestrzeganie zasad BCR.
W przypadku, gdy złożysz skargę twierdząc, że poniosłeś straty (w tym straty finansowe i
niematerialne), wówczas Pierwotny eksporter danych (w przypadku zasad BCR-C) lub
Hewlett-Packard The Hague B.V (w przypadku zasad BCR-P):
(i)

poniesie wobec Ciebie odpowiedzialność za każdą stratę, którą poniosłeś w
wyniku naruszenia tak, jak gdyby wynikła ona z własnych działań czy
zaniedbań;

(ii)

podejmie odpowiednie działania, aby rozwiązać naruszenie; oraz

zastosuje środki rekompensujące, za każdą stratę wynikającą bezpośrednio z
naruszenia,
chyba, że potrafimy wykazać, iż Importerzy danych HPE i podmioty podwykonawcze w postaci
osób trzecich nie są odpowiedzialne za zdarzenie, z którego strata wynika.
(iii)

Dodatkowo, jeśli usiłowałeś podjąć kroki przeciwko Klientowi biznesowemu (takiemu jak
Administrator danych), co zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ
podmiot przekazujący dane przestniał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się
niewypłacalny; oraz
(ii)
potrafisz wykazać, że poniosłeś stratę i wskazać fakty, z których dane naruszenie
wynika,
Hewlett Packard The Hague BV zastosuje wobec Ciebie środki rekompensujące, chyba, że
będzie w stanie wykazać, że odpowiednia firma HPE nie ponosi odpowiedzialności.
(i)

Należy pamiętać, że te prawa przysługują dodatkowo do przysługujących Ci praw
wynikających z krajowych przepisów o ochronie danych, które umożliwiają złożenie skargi u
miejscowych władz nadzorczych UE lub wniesienie pozwu w miejscowych sądach, co może
obejmować wniesienie pozwu przeciwko Hewlett Packard The Hague B.V za całość szkód.

1.6

Kolizja prawa

W przypadku, gdy miejscowe przepisy prawa zapobiegają, aby firma HPE postępowała
zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z zasad BCR lub wywierają istotny wpływ
na gwarancje wynikające z zasad BCR, Biuro ds. prywatności HPE zgłosi sprawę do
odpowiednich organów nadzorczych (chyba, że zabrania tego wymóg poufności) zgodnie z
wymogami, aby rozstrzygnąć sprawę we współpracy z odpowiednimi władzami rządowymi.
Zawierają się w tym wszelkie prawnie wiążące żądania udostępnienia danych osobowych z
obszaru UE porzez wdrożenie prawa lub zaangażowanie krajowego organu bezpieczeństwa.
W przypadku, gdy Biuro ds. prywatności nie może tego wykonać, spróbuje ono uzyskać prawo
do usunięcia takiego zakazu i do możliwości dostarczenia jak najwięcej informacji
odpowiedniemu organowi nadzorczemu UE, oraz na żądanie dostarczy informacje, aby
wykazać, które działania zostały podjęte na mocy niniejszej sekcji (chyba, że byłoby to
zabronione wymogiem poufności).
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W przypadku braku możliwości powiadomienia odpowiedniego organu nadzorczego UE
zgodnie z prawem, raz do roku opublikuje ogólne informacje na temat żądań otrzymanych
przez Firmy HPE.
Wszelkie ujawnienie informacji organom wdrażającym prawo lub krajowym organom
bezpieczeństwa w odpowiedzi na żądanie zostanie przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi
przepisami ochrony danych.
Jeśli firma HPE działa jako podmiot przetwarzający dane i otrzymuje prawnie wiążące żądanie
udostępnienia danych osobowych z obszaru UE poprzez organ wdrażający prawo lub krajowy
organ bezpieczeństwa, musi dokonać oceny żądania i wstrzymać je na odpowiedni czas, aby
móc powiadomić odpowiedni organ nadzorczy UE oraz Klienta biznesowego (chyba, że
zakazuje tego np. prawo karne).
W przypadku, gdy firma HPE nie może tego zrobić, spróbuje otrzymać prawo zdjęcia
wszelkiego zakazu ujawnienia i dostarczy Klientowi biznesowemu oraz/lub odpowiedniemu
organowi nadzorczemu tyle informacji, ile jest to możliwe.
Jeśli firma HPE nie może dostarczać takich powiadomień zgodnie z prawem, opublikuje raz
do roku ogólne informacje o prawnie wiążących żądaniach udostępnienia danych osobowych
otrzymanych przez HPE.
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****************************************************************************************************

1.7

Główne definicje
Poniżej znajduje się streszczona lista głównych definicji terminów wykorzystanych w tym
powiadomieniu oraz/lub w wiążących umowach podpisanych przez firmy należące do
grupy, które są częścią zasad BCR-C oraz BCR-P HPE.
Obowiązujące
prawo dotyczące
ochrony danych
Administrator

oznacza ustawę chroniącą fundamentalne prawa i wolności osób
oraz, w szczególności, prawo do prywatności w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych;
oznacza podmiot (osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub każdy inny organ), który samodzielnie lub we
współpracy z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych;

Dane osobowe
klienta

Oznacza wszelkie dane osobowe w odniesieniu do których (i)
klient jest administratorem, lub (ii) klient jest podmiotem
przetwarzającym w imieniu administratora, który upoważnił
wskazanie dowolnej firmy HPE jako podmiotu podwykonawczego
i który jest przetwarzany przez firmę HPE jako podmiot
przetwarzający lub podmiot podwykonawczy w celu dostarczenia
usługi HPE;

Klient biznesowy

oznacza klienta korporacyjnego grupy HPE;
W kontekście zasad BCR-P zazwyczaj jest to firma, która zbiera
od Ciebie dane osobowe;

Osoba z UE,
której dane
dotyczą
Europejski
Obszar
Gospodarczy
(lub EOG)
Dane osobowe
UE

oznacza każdy podmiot pochodzący z obszaru UE, którego
dotyczą dane osobowe;
oznacza strefę współpracy gospodarczej, znanej jako Europejski
Obszar Gospodarczy i kraje, które wspólnie są uczestnikami w
takiej strefie 1;
oznacza wszelkie dane osobowe które są lub były przetwarzane
przez firmę HPE i do których mają zastosowanie przepisy RODO
lub prawa ochrony danych EOG, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii
(w momencie, gdy Wielka Brytania przestanie być państwem
członkowskim UE);

Organ nadzorczy
UE

oznacza organ o mocy ustawodawczej związany z ochroną
danych osobowych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
zgodnie z przepisami RODO;

RODO

oznacza rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679;

Na wrzesień 2018, państwa członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa,
Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja,
Wielka Brytania) oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

1
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HPE
Firma HPE

Importer danych
HPE

Grupa HPE

Dane osobowe
HPE
Polityki
prywatności
HPE

Eksporter
danych
administratora
HPE

Usługi HPE
Dane osobowe

Naruszenie
ochrony danych

oznacza Hewlett Packard Enterprise Company z siedzibami w
Santa Clara w Kalifornii, USA;
oznacza członka grupy HPE, którego obowiązują zasady BCR-C
lub BCR-P, który podpisał umowę wewnątrzgrupową, nakazującą
każdemu z podmiotów zgodność z zasadami BCR;
oznacza firmę HPE założoną w kraju trzecim poza obszarem UE,
EOG czy Szwajcarią i Wielką Brytanią (w momencie, gdy Wielka
Brytania przestanie być państwem członkowskim UE); która
przetwarza dane osobowe z obszaru UE otrzymane bezpośrednio
od eksportera danych klienta czy eksportera danych podmiotu
przetwarzającego HPE, czy innej firmy HPE;
oznacza HPE i wszystkie posiadane poprzez udział
większościowy i nadzorowane oddziały HPE, bez względu na
jurysdykcję, miejsce zarejestrowania lub prowadzenia działań,
których listę podano tutaj: https://www.hpe.com/us/en/ww-officelocations.html)
oznacza wszelkie dane osobowe w odniesieniu do których firma
HPE jest Administratorem;
oznacza wszystkie polityki, procedury działania, wytyczne i
szkolenia pracowników dotyczące ochrony danych, prywatności i
bezpieczeństwa w HPE, wydane przez HPE, mające skutek
globalny i przyjęte oraz opublikowane przez HPE w ramach jej
globalnej polityki lub wydane przez firmę HPE w celu zachowania
zgodności z wymaganiami miejscowego prawa lub umowy o
usługi;
oznacza firmę HPE z obszaru UE, EOG czy Szwajcarii lub Wielkiej
Brytanii (w momencie, gdy Wielka Brytania przestanie być
państwem członkowskim UE), która wyraża zgodę na przesyłanie
danych osobowych UE w imieniu Klienta z UE, EGO, Szwajcarii
lub Wielkiej Brytanii (w momencie, gdy Wielka Brytania przestanie
być państwem członkowskim UE) państwu trzeciemu poza obszar
UE, EOG, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii (w momencie, gdy
Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim UE);
oznacza wszelkie produkty i usługi technologii informacyjnej,
sprzedawane przez Firmę HPE Klientowi biznesowemu;
oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej
osoby fizycznej lub do osoby fizycznej możliwej do
zidentyfikowania; osoby fizycznej, która może być zidentyfikowana
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności odnosząc się do
informacji takich, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
lokalizacyjne, identyfikatora online lub do jednego lub więcej
czynników fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej,
kulturowej i społecznej tożsamości osoby fizycznej, w tym
wrażliwe dane osobowe lub wszelkie inne dane uważane za dane
osobowe zgodnie z odpowiednim prawem dotyczącym ochrony
danych;
oznacza
naruszenie
bezpieczeństwa
prowadzące
do
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany czy
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osobowych

nieuprawnionego ujawnienia czy dostępu do danych osobowych
klienta.

Przetwarzać lub
przetwarzanie

oznacza każde działanie czy serię działań, które są wykonywane
na danych osobowych, za pomocą automatycznych środków lub
nie, takich jak gromadzenie, zapis, organizacja, przechowywanie,
adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacja, wykorzystanie,
podanie poprzez przekazanie, rozdzielenie czy udostępnienie w
inny sposób, upowszechnienie, dostosowywanie, ograniczenie,
usunięcie czy zniszczenie;

Podmiot
przetwarzający

Umowa o
świadczenie
usług

Podwykonawca
przetwarzania
danych
Podwykonawca
przetwarzania
danych – osoba
trzecia

oznacza podmiot (osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę luba każdą inną organizację), który przetwarza dane
osobowe w imieniu lub zgodnie z instrukcjami administratora.
oznacza każdą umowę pisemną pomiędzy firmą HPE i Klientem
biznesowym dotyczącą usług HPE, która stosuje BCR-P do
przetwarzania i przekazuje dane osobowe klienta w całym lub
częściowym połączeniu ze świadczeniem odpowiednich usług
HPE;
oznacza firmę HPE, która została odpowiednio wyznaczona jako
podmiot przetwarzający dane osobowe klienta;
oznacza każdą osobę trzecią, którą firma HPE angażuje do
pomocy w dostarczeniu usług HPE i która będzie przetwarzać
dane osobowe.
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