
 UMOWA
 POWIERZENIA DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu 2020-08-04 roku w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:
Asist Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej 20, 83-200 Starogard
Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125085, numer NIP 5842468232, numer REGON 192760147, o kapitale
zakładowym w wysokości 78.500,00 PLN, w całości opłaconym, działającą na podstawie umocowania zawartego w umowie z PZU
S.A., zwaną dalej „Procesorem”, reprezentowaną przez Rafała Ćwiklińskiego - Prezesa Zarządu,
oraz
CENTRUM FINANSOWE SŁOWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: Police, ul. Kosynierów Gdyńskich,
NIP 8513249996, REGON 386508966
zwanym/ą dalej „Subprocesorem”, reprezentowanym/ą przez Anna Słowińska, PESEL 72041903563 

Procesor i Subprocesor są zwani dalej łącznie "Stronami", a każdy z nich z osobna "Stroną".
Zważywszy, iż na dzień zawarcia niniejszej Umowy Strony są związane postanowieniami Umowy o współpracy, w związku z
koniecznością dostosowania zasad wzajemnej współpracy do wymogów Rozporządzenia 2016/679, na podstawie zgodnej woli Stron
ustala się co następuje:

 § 1
  OŚWIADZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:
1. Procesor oświadcza, iż na podstawie zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000009831, NIP 5260251049, o
kapitale zakładowym 86.352.300 zł, który został opłacony w całości, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
przetwarza dane osobowe, których Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest Administratorem.
2. Strony oświadczają, że celem niniejszego dokumentu jest wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia

2016/679 w związku z zawarciem Umowy o współpracy.
 3. Procesor oświadcza, że jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia 2016/679.
4. Subprocesor oświadcza, że jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia 2016/679.

 § 2
  ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ADMINISTRATORA

1. ASIST, oświadcza, że jest Procesorem danych osobowych klientów Administratora.
2. ASIST powierza Subprocesorowi przetwarzanie danych osobowych klientów Administratora (dalej: dane osobowe) w celu i zakresie
koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy o współpracy, której Subprocesor jest stroną.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
1) imię i nazwisko,
2) dane teleadresowe,
3) dane identyfikacyjne,
4) dane dotyczące wykształcenia,
5) dane dotyczące zawodu i miejsca pracy,
6) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w tym firma, dane teleadresowe,
7) dane dotyczące posiadanych innych ubezpieczeń u Administratora,
8) dane dotyczące posiadania ubezpieczeń obowiązkowych,
9) dane dotyczące zgłaszanych roszczeń,
10) imiona i nazwiska oraz dane teleadresowe osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia,
11) imiona i nazwiska oraz dane teleadresowe beneficjentów rzeczywistych,
12) numer rachunku bankowego,
13) wszystkie dane dotyczące umowy ubezpieczenia.
4. Subprocesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z RODO,
krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejszą Umową.
5. Subprocesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie
umożliwiającym należyte wykonanie Umowy o współpracy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności
Subprocesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
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6. Subprocesor jest zobowiązany:
1) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na postawie Umowy, chyba że obowiązek przetwarzania w szerszym zakresie
wynika z prawa krajowego lub unijnego;
2) przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO;
3) przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłączenie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
4) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań
otrzymały od Subprocesora upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z
Umowy o współpracy;
5) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były zobowiązane do zachowania tajemnicy;
6) wdrożyć, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy;
7) wspierać Procesora i Administratora w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie
wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności niezwłocznie, na żądanie, nie później jednak niż w terminie
7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia takiego żądania, Subprocesor udzieli informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych w tym zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych;
8) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) godzin od momentu stwierdzenia naruszenia, informować
Administratora za pośrednictwem Procesora o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w szczególności jego skali,
charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie
naruszenie może powodować dla podmiotów danych;
9) prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w
imieniu Administratora,
10) umożliwić Administratorowi, Procesorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów przetwarzania powierzonych
danych osobowych. W tym celu Subprocesor na żądanie Administratora, Procesora lub upoważnionego podmiotu udzieli informacji
dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, technicznych i organizacyjnych środkach ich ochrony, a także umożliwi
dostęp do swoich pomieszczeń, pracowników i współpracowników oraz urządzeń, w zakresie uzasadnionym wykonywaniem czynności
audytowych;
11) niezwłocznie, informować Administratora za pośrednictwem Procesora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych;
12) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 (dnia) dnia roboczego, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia
przepisów obowiązującego prawa) Administratora za Pośrednictwem Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Subprocesora, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Subprocesora, o wszelkich kontrolach i
inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Subprocesora;
13) przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać,
zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora, jeśli
takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Subprocesor poinformuje
Administratora za pośrednictwem Procesora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora.

 § 2
 PODPOWIERZENIE

1 . Administrator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przy pomocy osób wykonujących czynności agencyjne oraz przy
pomocy pracowników Subprocesora uczestniczących w wykonywaniu przez Subprocesora czynności w zakresie oraz celu zgodnym z
Umową o współpracy oraz niniejszą Umową.
2. Subprocesor jest zobowiązany do informowania Administratora za pośrednictwem Procesora o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Administrator może sprzeciwić się dalszemu
powierzeniu przez Subprocesora danych osobowych, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Subprocesor nie jest uprawniony do zawarcia
umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw.
3. Subprocesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
RODO a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Subprocesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki
odpowiadające obowiązkom Subprocesora określonym w niniejszej Umowie.
5. Subprocesor jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem i Procesorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy
powierzenia zawartej pomiędzy Subprocesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie
wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora i Procesora za
wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Subprocesorze.

 § 3
 AUDYT

1. Administrator i Procesor są w każdym momencie upoważnieni do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych
osobowych przez Subprocesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator i Procesor mogą
przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie
danych osobowych wdrożonych przez Subprocesora.
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2. Administrator i Procesor poinformują Subprocesora co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego
przeprowadzenia.
3. Audyty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora i Procesora (osoby przez nich wyznaczone) lub
podmioty zewnętrzne, którym Administrator lub Procesor zlecą wykonanie audytu, w miejscu przetwarzania danych osobowych
objętych powierzeniem w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 albo w innych uzgodnionych z Subprocesorem godzinach.
4. Subprocesor ma obowiązek współpracować z Administratorem, Procesorem i upoważnionymi przez nich audytorami.
5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub Procesora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Subprocesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem lub Procesorem, dostosować do
zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych.
6. Administrator i Procesor mają także prawo żądać od Subprocesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji w
zakresie przetwarzania danych. Subprocesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni
roboczych.
7. Subprocesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez
Administratora lub Procesora (lub podmiot zewnętrzny, któremu zlecono wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych
osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający na zasadach określonych w ust. 1 – 5.
8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu
takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

 § 4
 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SUBPROCESORA

1. Procesor uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o współpracy i niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Subprocesora lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów
RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego załącznika, a w szczególności, gdy:
1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Subprocesor lub dalszy podmiot
przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad
przetwarzania danych osobowych;
3) Administrator lub Procesor, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie
przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub
Subprocesor nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych.
2. Naruszenie przez Subprocesora postanowień niniejszej Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu
ochrony danych osobowych może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy o współpracy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
3. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w niniejszej Umowie,
postanowienia o rozwiązaniu Umowy o współpracy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą
już być przetwarzane przez Subprocesora.
4. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Subprocesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z
dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały
automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania Umowy o współpracy i niniejszej Umowy.
5. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub zapisów niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie
Subprocesora, w następstwie czego Administrator lub Procesor zostaną zobowiązani do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia
lub zostaną ukarani administracyjną karą finansową, Subprocesor zobowiązuje się zrekompensować w całości szkodę poniesioną
przez Administratora lub Procesora wpłacając kwoty odpowiadające kwotom odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary, niezależnie
od wszelkich postanowień Umowy wyłączającej lub ograniczającej odpowiedzialność Administratora lub Procesora.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Subprocesora Umowy, Subprocesor zobowiązuje się do zapłaty
kary umownej w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia, na podstawie noty obciążeniowej, płatnej w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wystawienia przez Procesora. Przez nienależyte wykonanie Umowy należy w szczególności
rozumieć sytuację, gdy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że przetwarzanie
danych osobowych w zakresie realizowanym przez Subprocesora nie jest zgodne z tymi zasadami. Administrator i Procesor zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad taką karę umowną.
7. Administrator i Procesor są uprawnieni do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim wyrządzona
szkoda przekracza wysokość kary umownej.

 § 5
 TRANSWER DANYCH OSOBOWYCH

1. Subprocesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba że Administrator za pośrednictwem Procesora udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem
nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Administrator udzieli Subprocesorowi zgody, o której mowa w ust. 1, Subprocesor może dokonać transferu tych danych
osobowych tylko wtedy, gdy:
1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub
2) Administrator, Procesor i Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule
umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.
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 § 6
 ZAGŁOSZENIE NARUSZEŃ

1. Subprocesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych
oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych. Subprocesor jest zobowiązany do udostępniania procedur, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Administratora lub Procesora, nie później niż w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia
złożenia takiego żądania.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Procesora danych osobowych Subprocesor, bez zbędnej zwłoki, jednak
w miarę możliwości nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi za
pośrednictwem Procesora. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach
i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, a w razie możliwości, także wskazania podmiotów
danych, których dotyczyło naruszenie;
3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w
systemie informatycznym);
4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
5) charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;
6) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
7) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i
naprawczych;
8) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
3. Jeżeli Subprocesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, o których mowa w
ust.2, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
4. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora za pośrednictwem Procesora, Subprocesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie
rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
5. Subprocesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym
okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Subprocesor jest zobowiązany
na każde żądanie Administratora i Procesora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Subprocesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora lub Procesora powiadamiał o naruszeniu:
1) osób, których dane dotyczą, oraz
2) organu nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych.

 § 7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych.
2) Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie dokumentowej (art. 77 2 Kodeksu cywilnego) lub pisemnej pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
3) Subprocesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Procesora.
4) O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Procesora.
 5) Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze stosunki obligacyjne między stronami w zakresie ochrony danych osobowych.
6) O każdej zmianie danych, Strony powiadomią się na piśmie lub w formie dokumentowej.
7) Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1.
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 Załącznik nr 1 do Umowy

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 Informacje Chronione

 § 1
1. Pod pojęciem „Informacje Chronione” rozumie się informacje stanowiące tajemnicę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 35
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dane osobowe w rozumieniu 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) zwane dalej „RODO” oraz wszelkie materiały lub informacje pozyskane od Administratora i
Procesora, w tym: handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne ujawnione Subprocesorowi w jakikolwiek sposób, zapisane w
jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek nośniku informacji (np. prezentacja, rysunek, film, dokument w formie elektronicznej).
2. Subprocesor zobowiązuje się do:
1) Zachowania poufności Informacji Chronionych;
2) Do korzystania z Informacji Chronionych jedynie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy o współpracy;
3) Nie przekazywania ani nie ujawniania Informacji Chronionych, chyba że za pisemną zgodą Administratora, żadnej osobie z
wyjątkiem:
a. Osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne, pracowników Subprocesora, osób trzecich zaangażowanych przez
Subprocesora do realizacji Umowy o współpracy, o ile przekazanie Informacji Chronionych jest niezbędne do wykonania przez te
osoby nałożonych na nie obowiązków związanych z wykonywaniem Umowy o współpracy, pod warunkiem podpisania zobowiązania
do zachowania poufności,
b. Biegłych rewidentów Subprocesora, jak również innych osób lub organów uprawnionych lub zobowiązanych do posiadania dostępu
do Informacji Chronionych w związku z działalnością Subprocesora,
c. Przypadków, w których Subprocesor jest zobowiązany do ujawnienia Informacji Chronionych przez sąd lub w przypadku
ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Subprocesor zobowiązany jest, przed dokonaniem ujawnienia,
pisemnie poinformować o zaistniałym przypadku Administratora za pośrednictwem Procesora.
4) Dołożenia odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania właściwych środków zabezpieczających ochronę Informacji
Chronionych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się:
1) Do jakiejkolwiek części Informacji Chronionych, jeżeli informacje te:
a. Są lub stały się publicznie znane bez winy Subprocesora;
b. Uzyskane zostały przez Subprocesora, zgodnie z prawem, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
c. W dacie ich ujawnienia przez Administratora, otrzymania od Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora były
już znane Subprocesorowi bez obowiązku zachowania poufności;
d. Zostały ujawnione przez Administratora osobie trzeciej bez ograniczeń, w zakresie poufności;
2) Do jakichkolwiek opracowań dokonanych przez Subprocesora samodzielnie, bez dostępu lub wykorzystania Informacji
Chronionych.
4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2, istnieje również po zakończeniu współpracy z Subprocesorem.
5. Wszelkie materiały zawierające Informacje Chronione przekazane lub otrzymane od Administratora stanowią własność
Administratora i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez pisemnej zgody Administratora. Wszelkie kopie materiałów
stanowią własność Administratora oraz powinny zawierać informację lub oznaczenie praw autorskich i/lub innych praw, jakie zostały
umieszczone na oryginale.
6. Żadne z postanowień załącznika nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Subprocesorowi jakichkolwiek praw
w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej i/lub ochrony
własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie zawarcia Umowy o współpracy, dotyczących Informacji
Chronionych.
7. Ujawnianie Informacji Chronionych oraz wszelkie pertraktacje prowadzone przez Subprocesora w związku z czynnościami
agencyjnymi w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy nie stanowią dla Administratora i Subprocesora zakazu prowadzenia
podobnych lub innych pertraktacji z osobami trzecimi, pod warunkiem, że pertraktacje takie nie będą stanowić zasad zachowania
poufności.
8. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o współpracy, nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia jej realizacji,

Subprocesor zniszczy materiały zawierające Informacje Chronione dla Administratora oraz wszystkie ich kopie zapisane w
jakimkolwiek urządzeniu służącym do przechowywania danych.
9. Nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia wykonywania czynności agencyjnych w imieniu lub na rzecz Procesora albo od
żądania Administratora dotyczącego zniszczenia, zwrotu lub usunięcia Informacji Chronionych, Subprocesor potwierdzi pisemnie
Administratorowi za pośrednictwem Procesora, że w pełni wywiązał się z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
10. Żadna ze Stron nie będzie się powoływać ani nie zezwoli osobom trzecim na powoływanie się na przedmiot Umowy o współpracy,
niniejszej Umowy lub Informacje Chronione albo wymienienie nazwy drugiej Strony w jakichkolwiek ogłoszeniach prasowych,
materiałach bądź działalności promocyjnej, marketingowej lub dotyczącej sprzedaży, bez uprzedniej pisemnej albo przekazanej w
formie elektronicznej zgody drugiej Strony. Odmowa lub opóźnienie wydania takiej zgody nie nastąpią bez uzasadnionych powodów.

 § 2
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 ZASOBY IT

1. W przypadku udostępnienia Subprocesorowi przez Administratora systemu informatycznego do zawierania umów ubezpieczenia
(zwany dalej „Systemem”), Subprocesor zobowiązany jest do:
1) Zapewnienia właściwego zabezpieczenia dostępu do Systemu i danych pochodzących z Systemu;
2) Nieudostępniania Systemu oraz danych w nim zawartych osobom trzecim;
3) Zapewnienia dostępu do Systemu wyłącznie osobom wykonującym czynności agencyjne lub pracownikom Subprocesora, którzy
otrzymali od Administratora uprawnienia dostępu do Systemu.
2. W odniesieniu do systemu operacyjnego komputera, przy użyciu którego korzysta z Systemu, Subprocesor zobowiązany jest do:
1) Utrzymywania sprawności systemu operacyjnego;
2) Instalowania wszystkich bieżących uaktualnień systemu operacyjnego;
3) Stałego stosowania programów antywirusowych z aktualną bazą wirusów.
3. Subprocesor zobowiązany jest również do utrzymywania, przy użyciu którego korzysta z Systemu, w stanie sprawności technicznej.

 §3
 WYMIANA INFORMACJI

1. W sprawach dotyczących wykonywania Umowy o współpracy, Strony mogą wykorzystywać do doręczeń pocztę elektroniczną w
tym pocztę elektroniczną poza domeną Procesora.
2. Korespondencja doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym poczty elektronicznej poza domeną Procesora, stanowi
Informację Chronioną.
3. Procesor nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz materialnej za niedoręczenie korespondencji na adres poczty elektronicznej
poza domeną Procesora, z przyczyn nie leżących po stronie Procesora.

 §4

1. Z uwagi na to, że adres poczty elektronicznej poza domeną Procesora, może być wykorzystywany w działalności Subprocesora do
korespondencji z klientami Administratora, Procesor zobowiązuje Subprocesora do nie stosowania w konstrukcji adresu poczty
elektronicznej (alias, domena) określeń:
1) Sprzecznych z prawem,
2) Dobrymi obyczajami,
3) Zagrażającym interesom Administratora lub Procesora,
4) Naruszającym interesy Administratora lub Procesora.
2. W przypadku gdy konstrukcja adresu poczty elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, Administrator wezwie
Subprocesora do jej zmiany, zakreślając termin dokonania zmiany.

 §5
Subprocesor zobowiązany jest zapewnić należytą jakość wiadomości kierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej do
klientów Administratora oraz bezpośrednio do Administratora i Procesora; przez należytą jakość Strony rozumieją zapewnienie
wiadomościom, w szczególności:
1) Poufności – o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
2) Integralności (spójności) – brak możliwości zniekształcenia wiadomości podczas odczytu, zapisu lub magazynowania,
3) Dostępności – tylko upoważniony odbiorca wiadomości może z niej swobodnie korzystać w danym miejscu i czasie.
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