
Informacja o zasadniczej 

 treści uzgodnień Administratorów 

 

 

 

W związku z zawarciem umowy o współadministrowanie przez: 

a) Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Focha 53/5, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, 
Wydział XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000729296, NIP 
5272849887,  REGON 380045465, o wysokości kapitału zakładowego 100.000,00 zł,  

b) Automotive Assembly Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332) przy ul. Powstańców 
Śląskich 95 lok. 2.B.02, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255644,  NIP 8992567173, REGON 
020271858, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł;                                       

c) Exact Systems GmBh Am Klinikum 7, 028258 Görlitz, 
Współadministratorzy za zasadniczą treści wspólnych uzgodnień uznają następujące postanowienia: 

 
1. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, 

numeru telefonu i wyników testów rekrutacyjnych, dalej „Dane osobowe”, osób rekrutowanych do 
zawarcia umowy zlecenia z jednym ze Współadministratorów, dalej „Osoby rekrutowane”, w celu 
prowadzenie rekrutacji przez Współadministratorów osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia.  

2. Przetwarzanie Danych Osobowych może polegać m.in. na: zbieraniu, utrwalaniu, porządkowaniu, 
organizowaniu, przeglądaniu, przechowywaniu, usuwaniu. 

3. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Dane Osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. 

4. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Dane Osobowe wyłącznie w przypadkach gdy, i 
jedynie w takim zakresie, w jakim zachodzi jedna z podstaw przetwarzania wskazana w art. 6 lub 9 
RODO. 

5. Współadminstratorzy oświadczają, że nie pozyskują i nie będą pozyskiwać Danych Osobowych od osób 
trzecich. 

6. Współadministratorzy oświadczają, że nie przekazują Danych Osobowych poza EOG i zobowiązują się 
ich nie przekazywać poza EOG przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. 

7. Współadministratorzy oświadczają, że nie podejmują i nie będą podejmować w stosunku do Osób 
rekrutowanych decyzji w sposób zautomatyzowany oraz, że ich nie profilują i nie będą profilować. 

8. Dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności, 
przechowuje każdy ze Współadministratorów samodzielnie. 

9. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do 
osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wymienionych w ust. 1 celów. 
Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają 
wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów lub których 
upoważnienie do przetwarzania danych wynika z obowiązków służbowych oraz, że osoby dopuszczone 
do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w 
tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

10. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi 
przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 
28 RODO. 

11. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 
Współadministratorzy oświadczają, że regularnie testują, mierzą i oceniają skuteczności środków 
organizacyjnych i technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 
Nad zapewnieniem odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w ramach działań przez 
siebie wykonywanych czuwa każdy ze Współadministratorów samodzielnie.  

12. Współadministratorzy ustalają, że obowiązek przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 
RODO, spoczywać będzie na tym Współadministratorze, który uzyska Dane Osobowe. Dotyczy to także 



obowiązku poinformowania Osób, których dane dotyczą, o współadministrowaniu oraz o zasadniczej 
treści wspólnych uzgodnień.  

13. Współadministratorzy zobowiązują się przestrzegać praw Osób rekrutowanych przewidzianych w 
rozdziale III RODO, w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i 
przejrzystej komunikacji, dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, 
dalej „Prawa jednostki”. Strony uznają, że Osoba rekrutowana może wykonywać Prawa jednostki w 
stosunku do wszystkich Współadministratorów, dlatego też w celu zapewnienia należytego 
wykonywania Praw jednostki Strony ustalają, że właściwy do wykonania Praw jednostki będzie 
Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie lub 
oświadczenie zostanie skierowane do więcej niż jednego Współadministratora, lub jeśli z żądania lub 
oświadczenia nie wynika do którego Współadministratora kierowane jest żądanie, lub oświadczenie 
Strony ustalą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 8 dni od otrzymania żądania lub 
oświadczenia, który ze Współadministratorów udzieli odpowiedzi.  

14. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z 
obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do 
organu nadzoru, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy 
naruszenie zostanie stwierdzone przez więcej niż jednego Współadministratora (np. gdy zostało 
zgłoszone kilku Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 
RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło.  

15. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych, Współadministrator odpowiedzialny za zgłoszenie naruszenia organowi 
nadzorczemu, ustalony zgodnie z ust. 14 powyżej, bez zbędnej zwłoki zawiadamia Osobę rekrutowaną 
o takim naruszeniu przekazując jej informację o których mowa w art. 34 ust. 2 RODO. 

16. Każdy ze Współadministratorów podlega środkom prawnym i sankcjom określonym w art. 77 - 79 oraz 
art. 82 - 84 RODO (odpowiedzialność solidarna).  

17. Strony ustalają, że Osoby rekrutowane mogą wykonywać Prawa jednostki i zgłaszać naruszenia ochrony 
danych w stosunku do każdego ze Współadministratorów, aby jednak ułatwić im realizację swoich praw 
Strony ustaliły wspólny punkt kontaktowy. Punktem kontaktowym dla potrzeb komunikacji dotyczącej 
naruszeń ochrony danych osobowych i dla osób, których dane osobowe dotyczą jest: Exact Systems sp. 
z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Focha 53/5, adres e-mail: odo@exactsystems.pl. 

 

 


