
ANEKS DOT. RODO 

 

Niniejszy aneks dot. RODO jest integralną częścią Standardowych warunków dla Wydawców. 

1. INTERPRETACJA I ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

1.1. Definicje i zasady interpretacji ustalone w Standardowych warunkach mają zastosowanie do 

niniejszego Aneksu dot. RODO, chyba że w dalszej części określono inaczej. 

1.2. Do niniejszego aneksu dot. RODO mają zastosowanie następujące definicje i zasady 

interpretacji: 

1.2.1. „Wtyczka” oznacza tagi śledzenia, technologię reklamową i inne oprogramowanie 

będące własnością lub obsługiwane przez stronę trzecią w celu osadzania w – lub 

integrowania z wszelkimi witrynami internetowymi, aplikacjami, wiadomościami e-mail, 

usługami cyfrowymi lub innymi właściwościami cyfrowymi w celu: (i) ujawniania, czy do 

treści tej właściwości uzyskiwano dostęp i korzystano z nich; (ii) zbierania danych o 

wykorzystaniu tej właściwości lub jej użytkownikach; (iii) zbierania danych z tej 

właściwości lub przekazywanie ich do niej; (iv) umożliwiania świadczenia dodatkowych 

usług użytkownikom tej właściwości; lub (v) dostarczania treści lub funkcji; 

1.2.2. „Integracja wtyczek” oznacza przetwarzanie danych osobowych przez AWIN na 

podstawie Umowy (oraz wszelkich umów powiązanych lub pomocniczych między 

Stronami i wszelkimi stronami trzecimi) w celu ułatwienia integracji Usługi Wydawcy z 

Wtyczką obsługiwaną przez stronę trzecią z wykorzystaniem technologii AWIN;  

1.2.3. „Podwykonawca przetwarzania” to każda osoba (z wyłączeniem pracowników 

którejkolwiek ze stron), wyznaczona przez stronę albo w jej imieniu do przetwarzania 

danych osobowych w imieniu strony albo w jakikolwiek inny sposób związany z umową. 

1.2.4. Pojęcia „Administrator danych”, „Podmiot przetwarzający”, „Osoba, której 

dane dotyczą”, „Dane osobowe”, „Naruszenie ochrony danych osobowych”, 

„Przetwarzać” oraz „Przetwarzanie” mają znaczenie nadane im na gruncie RODO. 

1.3. Niniejszy aneks dot. RODO ma zastosowanie w zakresie, w jakim strony przetwarzają dane 

osobowe w związku z umową.  

1.4. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Aneksu dot. RODO a Standardowymi 

warunkami, pierwszeństwo będzie miał niniejszy Aneks, o ile wyraźnie nie postanowiono 

inaczej na piśmie. 

 

2. OCHRONA DANYCH I COOKIES („CIASTECZKA”) 

2.1. AWIN i Wydawca będą przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Przepisów 

dotyczących danych. Każda ze stron będzie współpracować z drugą stroną na jej żądanie 

w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić drugiej stronie spełnienie postanowień niniejszego 

aneksu dot. RODO. 

 

Postanowienia ogólne 

2.2. Zgodnie z Przepisami dotyczącymi danych Wydawca uzyska wcześniejszą dobrowolną, 

konkretną, świadomą, jednoznaczną i odwołalną zgodę od każdego Użytkownika na 

korzystanie z plików cookie stosowanych przez AWIN wobec Użytkownika w wyniku 

Kliknięcia. 

 



2.3. Wydawca nie będzie przekazywał AWIN Danych osobowych bez wcześniejszej pisemnej 

zgody AWIN, chyba że jest to oczekiwane przez ANWIN w ramach standardowego 

prowadzenia Sieci. 

 

2.4. Postanowienia w odniesieniu do czynności przetwarzania na gruncie Umowy, w ramach 

których AWIN i Wydawca wspólnie pełnią funkcję Administratora (zarówno razem, jak 

i z dowolnym Reklamodawcą): 

2.4.1. Każda ze Stron zapewni drugiej Stronie taką formę współpracy, jaka będzie zasadnie 

wymagana w celu umożliwienia drugiej Stronie zachowania zgodności z Przepisami 

dotyczącymi danych. 

 

Przejrzystość 

2.4.2. Reklamodawca podejmie odpowiednie działania w celu przekazania Podmiotom danych 

informacji na temat sposobu przetwarzania Danych osobowych przez lub w imieniu 

Reklamodawcy, które, w minimalnym zakresie, będą obejmować informacje wymagane 

na podstawie art. 13, 14 i 26 RODO – w zwięzłej, przejrzystej i łatwo dostępnej formie, 

za pomocą jasnego i zwykłego języka, dalej „Zawiadomienie Reklamodawcy o rzetelnym 

przetwarzaniu Danych”; 

2.4.3. AWIN podejmie odpowiednie działania, aby udostępnić Podmiotom danych informacje 

o sposobie przetwarzania danych osobowych przez i w imieniu AWIN, obejmujące co 

najmniej wszystkie informacje zawarte w Art. 13, 14 i 26 RODO, w zwięzłej, przejrzystej 

i przystępnej formie, jasnym i prostym językiem („Informacja Awin o rzetelnym 

przetwarzaniu”); 

2.4.4. Wydawca umieści hiperłącze do Informacji AWIN o rzetelnym przetwarzaniu (link) 

w Informacji Wydawcy o rzetelnym przetwarzaniu. 

 

Kadra pracowników 

2.4.5. Każda ze Stron podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia rzetelności 

każdego pracownika, przedstawiciela lub wykonawcy, którzy mogą mieć dostęp do 

Danych osobowych, zapewniając, w każdym przypadku, że dostęp jest: 

2.4.5.1. ściśle ograniczony do tych osób, które muszą znać i/lub mieć dostęp do 

odpowiednich Danych osobowych; oraz 

2.4.5.2. bezwzględnie niezbędny do realizacji Umowy oraz zapewnienia zgodności 

z Przepisami dotyczącymi danych w kontekście obowiązków danej osoby. 

2.4.6. 

 

 

Bezpieczeństwo i poufność Danych 

2.4.7. Każda ze Stron wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w stosunku do 

Danych osobowych zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym, 

odpowiednio, środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. Czyniąc tak, każda ze 

Stron uwzględni: 

2.4.7.1. stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania; oraz 

2.4.7.2. ryzyko o różnym stopniu prawdopodobieństwo i stopniu zagrożenia dla praw i 

wolności osób fizycznych. 

2.4.8. Przy ocenie właściwego poziomu bezpieczeństwa, każda ze Stron, w szczególności, 

uwzględni zagrożenia związane z Przetwarzaniem, w tym związane z przypadkowym lub 

https://www.awin.com/gb/privacy


bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem 

do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub Przetwarzanych w inny 

sposób. 

 

Podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego 

2.4.9. W odniesieniu do proponowanego podmiotu przetwarzającego dane lub jego 

Podwykonawcy, każda ze stron: 

2.4.9.1. zanim Podmiot przetwarzający dane lub jego Podwykonawca po raz pierwszy 

przetworzy Dane osobowe, wykona on procedurę należytej staranności w celu 

zapewnienia, że Podmiot Przetwarzający lub jego Podwykonawca jest w stanie 

zapewnić poziom ochrony Danych osobowych wymagany przez obowiązujące 

Rozporządzenie w sprawie danych osobowych,; oraz 

2.4.9.2. dopilnuje, aby porozumienie z takim Podmiotem przetwarzającym dane 

osobowe lub jego Podwykonawcą podlegało pisemnej umowie, łącznie z tym, aby 

jej warunki spełniały wymagania art. 28 ust. 3 RODO. 

 

Uprawnienia Podmiotów danych  

2.4.10. Każda ze Stron wypełni swoje zobowiązania w zakresie udzielenia odpowiedzi 

na wnioski Podmiotów danych o wykonanie praw wynikających z Przepisów dotyczących 

danych. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, pierwszy odbiorca każdego wniosku 

Osoby, której dane dotyczą o skorzystanie z praw przysługujących jej na mocy 

Rozporządzenia w sprawie ochrony danych będzie przede wszystkim zobowiązany do 

udzielenia odpowiedzi.  Każda ze Stron zapewni drugiej Stronie taką formę współpracy, 

jaka będzie zasadnie wymagana w celu umożliwienia drugiej Stronie zachowania 

zgodności z niniejszą klauzulą. 

 

Naruszenie ochrony Danych  

2.4.11. Każda ze Stron:  

2.4.11.1. powiadomienia drugiej strony bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o 

Naruszeniu Danych osobowych („Naruszenie Danych w sieci”); oraz 

2.4.11.2. przekaże drugiej Stronie informacje wystarczające do umożliwienia drugiej 

Stronie spełnienia zobowiązań w zakresie zgłaszania Podmiotom danych lub 

informowania Podmiotów danych o Naruszeniu danych sieciowych lub w związku z 

Przepisami dotyczącymi danych;  

2.4.11.3. w sposób znaczący skonsultuje się z drugą Stroną w zakresie komunikatów 

zewnętrznych oraz strategii public relations odnoszącej się do Naruszenia danych 

sieciowych; 

2.4.11.4. z zastrzeżeniem 2.4.11 powstrzyma się od zawiadomienia jakiegokolwiek 

organu regulacyjnego ds. ochrony danych o naruszeniu ochrony danych w sieci bez 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony; oraz   

2.4.11.5. nie wyda komunikatu prasowego, ani nie skontaktuje się z przedstawicielem 

prasy w odniesieniu do Naruszenia danych sieciowych bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej Strony. 

2.4.12. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie 2.4.11.1 będzie co najmniej: 

2.4.12.1. opisywać charakter Naruszenia danych sieciowych, kategorie i liczbę 

Podmiotów, których Naruszenie dotyczy, a także kategorie i liczbę rekordów 

Danych osobowych, których Naruszenie dotyczy;  

2.4.12.2. opisywać prawdopodobne skutki Naruszenia danych sieciowych; oraz 

2.4.12.3. opisywać środki podjęte lub proponowane w celu naprawy Naruszenia danych 

sieciowych.  



2.4.13. Wydawca będzie współpracować z AWIN i podejmie wszelkie komercyjnie 

uzasadnione kroki zalecane przez AWIN w celu pomocy w badaniu, łagodzeniu skutków i 

usuwaniu każdego Naruszenia danych w sieci. 

 

Transfer danych  

2.4.14. Żadna ze stron nie będzie przekazywać danych osobowych do krajów spoza 

EOG z naruszeniem mających zastosowanie Przepisów dotyczących danych. 

 

2.5. W zakresie, w jakim Wydawca działa jako Administrator danych, a AWIN działa jako Podmiot 

przetwarzający dane, (lub, w stosownych przypadkach, Wydawca działa jako Podmiot 

przetwarzający dane, a AWIN działa jako Podwykonawca Podmiotu przetwarzającego dane), 

w tym w odniesieniu do wszelkiej integracji wtyczek: 

2.5.1. Wydawca gwarantuje i zobowiązuje się na okres obowiązywania Umowy, że wszelkie 

czynności przetwarzania danych w ramach Umowy, podejmowane przez AWIN lub 

jakiegokolwiek Reklamodawcę działającego w charakterze Podmiotu przetwarzającego 

dane w imieniu Wydawcy działającego w charakterze Administratora danych, w tym 

wszelkie przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wydawcy i wszelkich 

Upoważnionych użytkowników, będzie zgodne z Przepisami dotyczącymi danych, a także 

oświadcza, że ma wszelkie prawa lub zgody niezbędne do przekazania danych 

osobowych poza EOG przez AWIN lub dowolnego Reklamodawcę; 

2.5.2. AWIN będzie:  

2.5.2.1. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie dla celów Integracji wtyczek lub w inny 

sposób zgodnie z instrukcjami Wydawcy, w tym w odniesieniu do usunięcia lub 

zwrotu Danych osobowych;  

2.5.2.2. udostępniać Wydawcy żądane informacje dotyczące Danych osobowych na 

podstawie zgłoszeni składanego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem i w 

normalnych godzinach pracy, niezbędne do wykazania zgodności z niniejszą 

Klauzulą, 2.5.2w tym w celu umożliwienia i wnoszenia wkładu do uzasadnionych 

audytów przeprowadzanych przez Wydawcę lub audytora wyznaczonego przez 

Wydawcę (wyznaczeni audytorzy podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu 

przez AWIN);   

2.5.2.3. niezwłocznie powiadamiać Wydawcę, jeśli otrzyma jakiekolwiek żądanie od 

Osoby, której dane dotyczą o skorzystaniu z praw przysługujących jej na mocy 

Ustawy o ochronie danych osobowych i zapewniać Wydawcy wszelką uzasadnioną 

współpracę, aby umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi na takie żądanie;  

2.5.2.4. angażować Podwykonawców przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 

28 ust. 4 RODO, a Wydawca niniejszym udziela AWIN ogólnego zezwolenia na 

angażowanie takich Podwykonawców zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO.  AWIN 

poinformuje Wydawcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodawania 

lub zastępowania Podwykonawców przetwarzania; 

2.5.2.5. przestrzegać punktów 2.4.5 – 2.4.8 i 2.4.11 – 2.4.14. 

 

2.6. W zakresie, w jakim AWIN jest Administratorem danych, a Wydawca jest Przetwarzającym 

dane (lub, w stosownych przypadkach, AWIN jest Przetwarzającym dane, a Wydawca 

Podwykonawcą przetwarzania), Wydawca będzie: 

2.6.1. Przetwarzać dane osobowe wyłącznie w oparciu o udokumentowane instrukcje AWIN, 

w tym dotyczące usuwania lub zwrotu Danych osobowych; 

2.6.2. wspomagać AWIN w zakresie niezbędnym do umożliwienia jej przestrzegania 

Rozporządzenia w sprawie ochrony danych lub udzielenia jej pomocy w tym zakresie; 



2.6.3. niezwłocznie powiadamiać AWIN, jeśli otrzyma jakiekolwiek żądanie od Osoby, której 

dane dotyczą o skorzystaniu z praw przysługujących jej na mocy Ustawy o ochronie 

danych osobowych i zapewniać AWIN wszelką uzasadnioną współpracę, aby umożliwić 

AWIN udzielenie odpowiedzi na takie żądanie;  

2.6.4. udostępniać AWIN wszelkie żądane informacje dotyczące danych osobowych, w tym, 

za co najmniej 30-dniowym pisemnym powiadomieniem i w normalnych godzinach 

pracy, zezwalać AWIN lub każdemu właściwemu Reklamodawcy, audytorom lub 

doradcom AWIN na obecność w siedzibie Wydawcy w celu kontroli systemów i rejestrów 

Wydawcy w zakresie, w jakim AWIN lub właściwy Reklamodawca uzna za niezbędny w 

celu wykazania przestrzegania przez Wydawcę niniejszego załącznika; oraz 

2.6.5. przestrzegać punktów 2.4.4– 2.4.9 i 2.4.11 – 2.4.14. 

 

2.7. Wydawca nie będzie wykorzystywał raportów generowanych za pomocą Platformy do 

tworzenia Profili odwiedzających według definicji zawartej w RODO. 

 

2.8. Wydawca będzie unikał wszelkich działań, które mogą skutkować naruszeniem przez AWIN 

któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Przepisów dotyczących danych. 

 

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 BREXIT 

3.1 Z uwagi na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na takich warunkach, że 

przekazanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa będzie jednoznaczne 

z przekazaniem danych do państwa trzeciego w myśl art. 44 RODO, w braku decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3:  

3.1.1 zostanie uznane, że strony zawarły standardowe klauzule umowne wydawane co jakiś 

czas przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych od 

Administratorów mających siedzibę w EOG do: 

3.1.1.1 Administratorów mający siedzibę poza EOG; i/lub  

3.1.1.2 Podmiotów przetwarzających dane osobowe, mających siedzibę poza EOG; 

   

niezwłocznie po pisemnym zawiadomieniu Wydawcy (w tym przez umieszczenie 

zawiadomienia w Interfejsie), na warunkach, które AWIN uzna za odpowiednie, pod 

warunkiem że warunki te spełniają wymogi odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z 

art. 46 RODO. 

 

Zmiana 

3.2  AWIN może, zawiadamiając Wydawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w 

tym przez zamieszczenie zawiadomienia w Interfejsie), wprowadzić do Umowy wiążące zmiany, 

które AWIN w uzasadniony sposób uzna za niezbędne do spełnienia wymogów Przepisów 

dotyczących danych. 

4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

4.1 Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Przepisów dotyczących 

Danych, za które jest odpowiedzialna, a zatem nie istnieje wspólna odpowiedzialność między 

Stronami w stosunku do takich naruszeń. 

 



 


