
Standardowe Klauzule Umowne 
(podmioty przetwarzające) 

Standard Contractual Clauses (processors) 

Do celów art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE w odniesieniu do 
przekazywania danych osobowych podmiotom 
przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach 
trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu 
ochrony danych 

For the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the 
transfer of personal data to processors established in 
third countries which do not ensure an adequate level of 
data protection. 

Nazwa organizacji przekazującej dane:  

Instytucja 

(podmiot przekazujący dane) 

oraz 

Name of the data exporting organisation:  

Institution 

(the data exporter) 

and 

Nazwa organizacji odbierającej dane:  

Apple Inc. 

Adres: of One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United 
States of America 

(podmiot odbierający dane) 

Name of the data importing organisation:  

Apple Inc. 

Address: of One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, 
United States of America 

(the data importer) 

zwanymi z osobna „stroną”, a łącznie „stronami”, each a “party”; together “the parties”, 

UZGODNIONO następujące klauzule umowne (klauzule) w celu 
dostarczenia odpowiednich gwarancji ochrony 
prywatności i podstawowych praw i wolności osób 
fizycznych w zakresie przekazywania podmiotowi 
odbierającemu dane przez podmiot przekazujący danych 
osobowych wyszczególnionych w dodatku 1. 

HAVE AGREED on the following Contractual Clauses (the 
Clauses) in order to adduce adequate safeguards with 
respect to the protection of privacy and fundamental rights 
and freedoms of individuals for the transfer by the data 
exporter to the data importer of the personal data specified 
in Appendix 1. 

Klauzula 1 
Definicje 

Do celów niniejszych klauzul: 

Clause 1 
Definitions 

For the purposes of the Clauses: 

(a) „dane osobowe”, „szczególnekategorie danych”, 
„przetwarzać/przetwarzanie”, „administrator danych”, 
„podmiotprzetwarzający”, „osoba, której dane dotyczą” i 
„organ nadzorczy” mają to samo znaczenie co w dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych; 

(a) 'personal data', 'special categories of data', 
'process/processing', 'controller', 'processor', 'data 
subject' and 'supervisory authority' shall have the same 
meaning as in Directive 95/46/EC of the European Parliament 
and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data; 

(b) „podmiot przekazujący dane” oznacza administratora 
danych, który przekazuje dane osobowe; 

(b) 'the data exporter' means the controller who transfers the 
personal data; 

(c) „podmiot odbierający dane” oznacza podmiot 
przetwarzający dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie 
od podmiotu przekazującego danych osobowych w celu ich 
przetwarzania w imieniu podmiotu przekazującego po 
przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego i 
warunkami określonymi w niniejszych klauzulach i który nie 
podlega systemowi państwa trzeciego zapewniającemu 

(c) 'the data importer' means the processor who agrees to 
receive from the data exporter personal data intended 
for processing on his behalf after the transfer in accordance 
with his instructions and the terms of the Clauses and who is 
not subject to a third country's system ensuring adequate 



odpowiednią ochronę w rozumieniu art. 25 ust. 1 dyrektywy 
95/46/WE; 

protection within the meaning of Article 25(1) of 
Directive 95/46/EC; 

(d) „podwykonawca przetwarzania” oznacza jakikolwiek 
podmiot działający na zlecenie podmiotu odbierającego dane 
lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego 
zlecenie podmiotu odbierającego dane, który wyraża zgodę 
na otrzymywanie, od podmiotu odbierającego dane lub 
innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie 
podmiotu odbierającego, danych osobowych przeznaczonych 
wyłącznie do ich przetworzenia w imieniu podmiotu 
przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego 
ostatniego, warunkami ustalonymi w niniejszych klauzulach 
i warunkami sporządzonej na piśmie umowy o 
podwykonawstwo; 

(d) 'the subprocessor' means any processor engaged by the 
data importer or by any other subprocessor of the data 
importer who agrees to receive from the data importer or from 
any other subprocessor of the data importer personal data 
exclusively intended for processing activities to be carried out 
on behalf of the data exporter after the transfer in accordance 
with his instructions, the terms of the Clauses and the terms 
of the written subcontract; 

(e) „właściwe prawo o ochronie danych” oznacza 
prawodawstwo chroniące podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, a w szczególności ich prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, właściwe 
dla administratora danych w państwie członkowskim, w 
którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność 
gospodarczą; 

(e) 'the applicable data protection law'means the legislation 
protecting the fundamental rights and freedoms of individuals 
and, in particular, their right to privacy with respect to the 
processing of personal data applicable to a data controller in 
the Member State in which the data exporter is established; 

(f) „techniczne i organizacyjne środki ochrony” 
oznaczają takie środki, których celem jest ochrona danych 
osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w 
szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie 
danych za pomocą sieci oraz przed innymi niezgodnymi z 
prawem formami przetwarzania. 

(f) 'technical and organisationalsecurity measures' means 
those measures aimed at protecting personal data 
against accidental or unlawful destruction or accidental loss, 
alteration, unauthorised disclosure or access, in particular 
where the processing involves the transmission of data over a 
network, and against all other unlawful forms of processing. 

Klauzula 2 
Szczegóły dotyczące przekazywania danych 

Szczegóły dotyczące przekazywania danych, a w szczególności w 
stosownych przypadkach szczególne kategorie danych, są 
określone w dodatku 1, który stanowi integralną część klauzul. 

Clause 2 
Details of the transfer 

The details of the transfer and in particular the special categories of 
personal data where applicable are specified in Appendix 1 which 
forms an integral part of the Clauses. 

Klauzula 3 
Klauzula na rzecz osoby trzeciej 

Clause 3 
Third-party beneficiary clause 

1. Osoba, której dotyczą dane, może żądać od podmiotu 
przekazującego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 
4 lit. b)–i), klauzuli 5 lit. a)–e) oraz lit. g)–j), klauzuli 6 pkt 1 
i 2, klauzuli 7, klauzuli 8 pkt 2 i klauzuli 9–12, jako osoba 
trzecia, na rzecz której zawarto umowę. 

1. The data subject can enforce against the data exporter 
this Clause, Clause 4(b) to (i), Clause 5(a) to (e), and (g) to 
(j), Clause 6(1) and (2), Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 
to 12 as third-party beneficiary. 

2. Osoba, której dotyczą dane, może żądać od podmiotu 
odbierającego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 5 
lit. a)–e) oraz lit. g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 8 pkt 2 i 
klauzul 9–12 w przypadkach, w których podmiot 
przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie. 
Jeżeli jednak na podstawie umowy lub z mocy prawa podmiot 
będący jego następcą przejął wszystkie zobowiązania prawne 
podmiotu przekazującego dane, skutkiem czego przyjął na 
siebie jego prawa i obowiązki, osoba, której dane dotyczą, 

2. The data subject can enforce against the data importer 
this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 
7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where the data 
exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law 
unless any successor entity has assumed the entire legal 
obligations of the data exporter by contract or by operation of 
law, as a result of which it takes on the rights and obligations 



może żądać wykonania wymienionych klauzul od tego 
następcy. 

of the data exporter, in which case the data subject can enforce 
them against such entity. 

3. Osoba, której dotyczą dane, może żądać od 
podwykonawcy przetwarzania wykonania niniejszej klauzuli, 
klauzuli 5 lit. a)–e) oraz lit. g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 
8 pkt 2 i klauzul 9–12 w przypadkach, w których zarówno 
podmioty przekazujący, jak i odbierający dane przestały 
istnieć faktycznie lub formalnie albo stały się niewypłacalne. 
Jeżeli jednak na podstawie umowy lub z mocy prawa podmiot 
będący jego następcą przejął wszystkie zobowiązania prawne 
podmiotu przekazującego dane, skutkiem czego przyjął na 
siebie jego prawa i obowiązki, osoba, której dane dotyczą, 
może żądać wykonania wymienionych klauzul od tego 
następcy. Taka odpowiedzialność podwykonawcy 
przetwarzania wobec osoby trzeciej jest ograniczona do jego 
własnych czynności przetwarzania danych na podstawie 
niniejszych klauzul. 

3. The data subject can enforce against the subprocessor 
this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 
7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where both the 
data exporter and the data importer have factually disappeared 
or ceased to exist in law or have become insolvent, unless any 
successor entity has assumed the entire legal obligations of the 
data exporter by contract or by operation of law as a result of 
which it takes on the rights and obligations of the data exporter, 
in which case the data subject can enforce them against such 
entity. Such third-party liability of the subprocessor shall be 
limited to its own processing operations under the Clauses. 

4. Strony nie sprzeciwiają się reprezentowaniu osoby, 
której dane dotyczą, przez stowarzyszenie lub inny organ, 
jeżeli takie jest wyraźne życzenie osoby, której dane dotyczą, 
i jeżeli zezwala na to prawo krajowe. 

4. The parties do not object to a data subject being 
represented by an association or other body if the data subject 
so expressly wishes and if permitted by national law. 

Klauzula 4 
Obowiązki podmiotu przekazującego dane 

Podmiot przekazujący dane zgadza się na poniższe warunki i 
gwarantuje, że: 

Clause 4 
Obligations of the data exporter 

The data exporter agrees and warrants: 

(a) przetwarzanie danych, włącznie z samym ich 
przekazywaniem, odbywało się i będzie się nadal odbywało 
zgodnie z odpowiednimi przepisami właściwego prawa o 
ochronie danych (i w stosownych przypadkach było 
przedmiotem powiadomienia odpowiednich władz państwa 
członkowskiego, w którym podmiot przekazujący dane 
prowadzi działalność gospodarczą) oraz bez naruszenia 
odpowiednich przepisów tego państwa; 

(a) that the processing, including the transfer itself, of the 
personal data has been and will continue to be carried out 
in accordance with the relevant provisions of the applicable 
data protection law (and, where applicable, has been notified 
to the relevant authorities of the Member State where the data 
exporter is established) and does not violate the relevant 
provisions of that State; 

(b) nakazał i będzie nakazywał podmiotowi odbierającemu 
dane podczas całego okresu świadczenia usług przetwarzania 
danych osobowych, przetwarzanie przekazywanych danych 
osobowych wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego 
dane oraz zgodnie z właściwym prawem o ochronie danych i 
z niniejszymi klauzulami; 

(b) that it has instructed and throughout the duration of the 
personal data processing services will instruct the data 
importer to process the personal data transferred only on the 
data exporter's behalf and in accordance with the applicable 
data protection law and the Clauses; 

(c) podmiot odbierający dane zapewni wystarczające 
gwarancje w odniesieniu do technicznych i organizacyjnych 
środków bezpieczeństwa wyszczególnionych w dodatku 2 do 
niniejszej umowy; 

(c) that the data importer will provide sufficient guarantees 
in respect of the technical and organisational security 
measures specified in Appendix 2 to this contract; 

(d) biorąc pod uwagę ocenę wymogów właściwego prawa o 
ochronie danych osobowych, środki bezpieczeństwa są 
odpowiednie do ochrony danych osobowych przed 
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem 
lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje 
przekazywanie danych za pomocą sieci, oraz przed innymi 

(d) that after assessment of the requirements of the applicable 
data protection law, the security measures are appropriate 
to protect personal data against accidental or unlawful 
destruction or accidental loss, alteration, unauthorised 
disclosure or access, in particular where the processing 
involves the transmission of data over a network, and against 
all other unlawful forms of processing, and that these measures 



niezgodnymi z prawem formami przetwarzania, a także że 
środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do 
ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie i charakter danych 
podlegających ochronie, uwzględniając stan wiedzy w tej 
dziedzinie i koszty ich wdrożenia; 

ensure a level of security appropriate to the risks presented by 
the processing and the nature of the data to be protected 
having regard to the state of the art and the cost of their 
implementation; 

(e) zapewni zgodność ze środkami bezpieczeństwa; (e) that it will ensure compliance with the security measures; 

(f) jeżeli przekazanie obejmuje szczególne kategorie 
danych, osoba, której dane dotyczą, została poinformowana 
lub będzie poinformowana przed przekazaniem lub jak 
najszybciej po przekazaniu o tym, że jej dane mogą być 
przekazane do państwa trzeciego, które nie zapewnia 
odpowiedniej ochrony w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE; 

(f) that, if the transfer involves special categories of data, the 
data subject has been informed or will be informed before, or 
as soon as possible after, the transfer that its data could be 
transmitted to a third country not providing adequate 
protection within the meaning of Directive 95/46/EC; 

(g) prześle wszelkie zawiadomienia otrzymane od podmiotu 
odbierającego dane lub podwykonawcy przetwarzania na 
mocy klauzuli 5 lit. b) i klauzuli 8 pkt 3 do organu 
nadzorczego ds. ochrony danych, jeżeli podmiot 
przekazujący dane zdecyduje się kontynuować 
przekazywanie danych lub znieść zawieszenie; 

(g) to forward any notification received from the data importer 
or any subprocessor pursuant to Clause 5(b) and Clause 8(3) to 
the data protection supervisory authority if the data exporter 
decides to continue the transfer or to lift the suspension; 

(h) na żądanie udostępni osobie, której dotyczą dane, kopię 
niniejszych klauzul, z wyjątkiem dodatku 2, oraz skrócony 
opis środków bezpieczeństwa, a także kopię każdej umowy 
dotyczącej usług podwykonawstwa przetwarzania danych, 
która musi być zawarta zgodnie z niniejszymi klauzulami; 
jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają 
informacje handlowe, informacje te można usunąć; 

(h) to make available to the data subjects upon request a copy 
of the Clauses, with the exception of Appendix 2, and a 
summary description of the security measures, as well as a 
copy of any contract for subprocessing services which has to 
be made in accordance with the Clauses, unless the Clauses 
or the contract contain commercial information, in which case 
it may remove such commercial information; 

(i) w przypadku podwykonawstwa przetwarzania danych 
działalność związana z przetwarzaniem prowadzona jest 
zgodnie z klauzulą 11 przez podwykonawcę przetwarzania 
zapewniającego co najmniej ten sam poziom ochrony danych 
osobowych i praw osoby, której dane dotyczą, co podmiot 
odbierający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami; oraz 

(i) that, in the event of subprocessing, the processing 
activity is carried out in accordance with Clause 11 by a 
subprocessor providing at least the same level of protection 
for the personal data and the rights of data subject as the data 
importer under the Clauses; and 

(j) zapewni zgodność z klauzulą 4 lit. a)–i). (j) that it will ensure compliance with Clause 4(a) to (i). 

Klauzula 5 
Obowiązki podmiotu odbierającego dane 

Podmiot odbierający dane zgadza się na poniższe warunki i 
gwarantuje, że: 

Clause 5 
Obligations of the data importer 

The data importer agrees and warrants: 

(a) będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w imieniu 
podmiotu przekazującego dane i zgodnie z jego instrukcjami 
oraz niniejszymi klauzulami; jeżeli z jakichkolwiek 
powodów nie może zapewnić takiej zgodności, zgadza się 
na natychmiastowe poinformowanie podmiotu 
przekazującego dane o niemożności spełnienia tego 
warunku, a podmiot przekazujący dane jest w takim 
przypadku uprawniony do zawieszenia przekazywania 
danych lub rozwiązania umowy; 

(a) to process the personal data only on behalf of the data 
exporter and in compliance with its instructions and the 
Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever 
reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its 
inability to comply, in which case the data exporter is 
entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the 
contract; 

(b) nie ma powodu, by sądzić, że prawodawstwo mające do 
niego zastosowanie uniemożliwia mu wypełnianie instrukcji 
otrzymanych od podmiotu przekazującego dane i jego 

(b) that it has no reason to believe that the legislation 
applicable to it prevents it from fulfilling the instructions 
received from the data exporter and its obligations under the 



obowiązków wynikających z umowy oraz że w przypadku 
zmiany prawodawstwa, która może mieć istotne negatywne 
skutki dla gwarancji i obowiązków określonych w 
niniejszych klauzulach, zawiadomi o tym jak najszybciej 
podmiot przekazujący dane, który w takim przypadku jest 
uprawniony do zawieszenia przekazywania danych lub 
rozwiązania umowy; 

contract and that in the event of a change in this legislation 
which is likely to have a substantial adverse effect on the 
warranties and obligations provided by the Clauses, it will 
promptly notify the change to the data exporter as soon as it is 
aware, in which case the data exporter is entitled to suspend 
the transfer of data and/or terminate the contract; 

(c) wdrożył techniczne i organizacyjne środki 
bezpieczeństwa wyszczególnione w dodatku 2 przed 
przetwarzaniem przekazanych danych osobowych; 

(c) that it has implemented the technical and organisational 
security measures specified in Appendix 2 before processing 
the personal data transferred; 

(d) niezwłocznie powiadomi podmiot przekazujący dane o:  
(i) jakichkolwiek prawnie wiążących wnioskach o 
ujawnienie danych osobowych ze strony organów 
ścigania, chyba że powiadomienie o takim wniosku 
jest zakazane, na przykład na mocy prawa karnego 
w celu zachowania poufności postępowań 
prowadzonych przez organy ścigania, 
(ii) jakimkolwiek przypadkowym lub 
nieupoważnionym dostępie; oraz  
(iii) jakimkolwiek żądaniu otrzymanym 
bezpośrednio od osób, których dotyczą dane, bez 
udzielenia odpowiedzi na to żądanie, chyba że został 
on w inny sposób upoważniony do takiego 
postępowania; 

(d) that it will promptly notify the data exporter about: 
(i) any legally binding request for disclosure of the 
personal data by a law enforcement authority unless 
otherwise prohibited, such as a prohibition under 
criminal law to preserve the confidentiality of a law 
enforcement investigation, 
(ii) any accidental or unauthorised access, and 
(iii) any request received directly from the data 
subjects without responding to that request, unless it 
has been otherwise authorised to do so; 

(e) niezwłocznie i we właściwy sposób zajmie się 
wszystkimi zapytaniami ze strony podmiotu 
przekazującego dane, dotyczącymi przetwarzania 
przez siebie danych osobowych będących 
przedmiotem przekazania, oraz zastosuje się do 
zaleceń organów nadzorczych w odniesieniu do 
przetwarzania przekazywanych danych; 

(e) to deal promptly and properly with all inquiries 
from the data exporter relating to its processing of 
the personal data subject to the transfer and to abide 
by the advice of the supervisory authority with regard 
to the processing of the data transferred; 

(f) na żądanie podmiotu przekazującego dane 
przedstawi swoje urządzenia do przetwarzania 
danych w celu kontroli działalności związanej z 
przetwarzaniem danych objętej niniejszymi 
klauzulami, przeprowadzanej przez podmiot 
przekazujący dane lub organ kontrolny złożony z 
niezależnych członków i posiadający wymagane 
kwalifikacje zawodowe, związany obowiązkiem 
zachowania poufności, wybrany przez podmiot 
przekazujący dane, w stosownych przypadkach w 
porozumieniu z organem nadzorczym; 

(f) at the request of the data exporter to submit its 
data processing facilities for audit of the processing 
activities covered by the Clauses which shall be 
carried out by the data exporter or an inspection body 
composed of independent members and in possession 
of the required professional qualifications bound by a 
duty of confidentiality, selected by the data 
exporter, where applicable, in agreement with the 
supervisory authority; 

(g) na żądanie udostępni osobie, której dane 
dotyczą, kopię niniejszych klauzul lub jakiejkolwiek 
istniejącej umowy dotyczącej podwykonawstwa 
przekazywania danych; jednakże w przypadku gdy 
klauzule lub umowa zawierają informacje 
handlowe, informacje te można usunąć, z wyjątkiem 
dodatku 2, który zostanie zastąpiony skróconym 
opisem środków bezpieczeństwa, w przypadkach, w 

(g) to make available to the data subject upon request 
a copy of the Clauses, or any existing contract for 
subprocessing, unless the Clauses or contract contain 
commercial information, in which case it may remove 
such commercial information, with the exception of 
Appendix 2 which shall be replaced by a summary 
description of the security measures in those cases 
where the data subject is unable to obtain a copy 
from the data exporter; 



których osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie 
uzyskać kopii od podmiotu przekazującego dane; 

(h) w przypadku podwykonawstwa przetwarzania 
danych poinformował wcześniej podmiot 
przekazujący dane i uzyskał jego uprzednią pisemną 
zgodę; 

(h) that, in the event of subprocessing, it has 
previously informed the data exporter and obtained its 
prior written consent; 

(i) usługi przetwarzania danych przez 
podwykonawcę przetwarzania będą świadczone 
zgodnie z klauzulą 11; 

(i) that the processing services by the subprocessor 
will be carried out in accordance with Clause 11; 

(j) niezwłocznie prześle podmiotowi 
przekazującemu dane kopię każdej umowy 
dotyczącej podwykonawstwa przetwarzania danych 
zawartej na podstawie niniejszych klauzul. 

(j) to send promptly a copy of any subprocessor 
agreement it concludes under the Clauses to the data 
exporter. 

Klauzula 6 
Odpowiedzialność 

Clause 6 
Liability 

1. Strony uzgadniają, że każda osoba, której 
dotyczą dane, która poniosła szkodę w wyniku 
jakiegokolwiek naruszenia obowiązków, o których 
mowa w klauzuli 3 lub 11, przez którąkolwiek ze 
stron lub podwykonawcę przetwarzania, jest 
uprawniona do uzyskania odszkodowania za 
poniesioną szkodę od podmiotu przekazującego 
dane. 

1. The parties agree that any data subject, who has 
suffered damage as a result of any breach of the 
obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 by 
any party or subprocessor is entitled to receive 
compensation from the data exporter for the damage 
suffered. 

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w 
stanie wystąpić przeciw podmiotowi 
przekazującemu dane z roszczeniem o 
odszkodowanie zgodnie z pkt 1, wynikającym z 
naruszenia przez podmiot odbierający dane lub jego 
podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z ich 
obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub 
klauzuli 11, ponieważ podmiot przekazujący dane 
przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się 
niewypłacalny, podmiot odbierający dane zgadza się 
na wystąpienie przez osobę, której dotyczą dane, z 
roszczeniem wobec podmiotu odbierającego dane, 
tak jakby był on podmiotem przekazującym dane; 
jeżeli jednak jakikolwiek podmiot będący jego 
następcą przejął na podstawie umowy lub z mocy 
prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu 
przekazującego dane, osoba, której dane dotyczą, 
może egzekwować swoje prawa wobec tego 
następcy. 

2. If a data subject is not able to bring a claim for 
compensation in accordance with paragraph 1 against 
the data exporter, arising out of a breach by the data 
importer or his subprocessor of any of their 
obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11, 
because the data exporter has factually disappeared or 
ceased to exist in law or has become insolvent, the 
data importer agrees that the data subject may issue a 
claim against the data importer as if it were the data 
exporter, unless any successor entity has assumed the 
entire legal obligations of the data exporter by 
contract of by operation of law, in which case the data 
subject can enforce its rights against such entity. 

3. Podmiot odbierający dane nie może powoływać 
się na naruszenie przez podwykonawcę 
przetwarzania jego obowiązków, aby uniknąć 
swojej własnej odpowiedzialności. 

3. The data importer may not rely on a breach by 
a subprocessor of its obligations in order to avoid its 
own liabilities. 

4. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w 
stanie wystąpić przeciw podmiotowi 
przekazującemu dane lub podmiotowi 
odbierającemu dane z roszczeniem, o którym mowa 

4. If a data subject is not able to bring a claim 
against the data exporter or the data importer referred 
to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the 



w pkt 1 i 2, wynikającym z naruszenia przez 
podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z 
obowiązków, o których mowa w klauzulach 3 lub 
klauzuli 11, ponieważ zarówno podmiot 
przekazujący, jak i odbierający dane przestały 
istnieć faktycznie lub formalnie lub stały się 
niewypłacalne, podwykonawca przetwarzania 
zgadza się na wystąpienie przez osobę, której 
dotyczą dane, z roszczeniem wobec niego w 
odniesieniu do jego własnych czynności 
przetwarzania danych na podstawie niniejszych 
klauzul, tak jakby był on podmiotem przekazującym 
lub odbierającym dane; jeżeli jednak jakikolwiek 
podmiot będący jego następcą przejął na podstawie 
umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania 
prawne podmiotu przekazującego lub odbierającego 
dane, osoba, której dotyczą dane, może egzekwować 
swoje prawa wobec tego następcy. 
Odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania 
jest ograniczona do jego własnych czynności 
przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi 
klauzulami. 

subprocessor of any of their obligations referred to in 
Clause 3 or in Clause 11 because both the data 
exporter and the data importer have factually 
disappeared or ceased to exist in law or have become 
insolvent, the subprocessor agrees that the data 
subject may issue a claim against the data 
subprocessorwith regard to its own processing 
operations under the Clauses as if it were the data 
exporter or the data importer, unless any successor 
entity has assumed the entire legal obligations of the 
data exporter or data importer by contract or by 
operation of law, in which case the data subject can 
enforce its rights against such entity. The liability of 
the subprocessor shall be limited to its own 
processing operations under the Clauses. 

Klauzula 7 
Mediacja i sąd właściwy 

Clause 7 
Mediation and jurisdiction 

1. Podmiot odbierający dane zgadza się na to, że 
jeżeli osoba, której dotyczą dane, powołuje się 
wobec niego na prawa osoby trzeciej, na rzecz której 
zawarto umowę lub występuje o odszkodowanie za 
szkody na podstawie niniejszych klauzul, podmiot 
odbierający dane przyjmie decyzję osoby, której 
dane dotyczą, o: 
(a)  przekazaniu sporu do mediacji prowadzonej 
przez niezależną osobę lub, w stosownych 
przypadkach, organ nadzorczy; 
(b) przekazaniu sporu do sądów w państwie 
członkowskim, w którym prowadzi działalność 
gospodarczą podmiot przekazujący dane. 

1. The data importer agrees that if the data subject 
invokes against it third-party beneficiary rights 
and/or claims compensation for damages under the 
Clauses, the data importer will accept the decision of 
the data subject: 
(a) to refer the dispute to mediation, by an 
independent person or, where applicable, by the 
supervisory authority; 
(b) to refer the dispute to the courts in the Member 
State in which the data exporter is established. 

2. Strony uzgadniają, że wybór osoby, której 
dotyczą dane, nie będzie naruszał jej materialnych 
lub proceduralnych praw do środków ochrony 
prawnej zgodnie z odrębnymi przepisami prawa 
krajowego lub międzynarodowego. 

2. The parties agree that the choice made by the data 
subject will not prejudice its substantive or procedural 
rights to seek remedies in accordance with other 
provisions of national or international law. 

Klauzula 8 
Współpraca z organami nadzorczymi 

Clause 8 
Cooperation with supervisory authorities 

1. Podmiot przekazujący dane zgadza się 
dostarczyć kopię niniejszej umowy organowi 
nadzorczemu na jego żądanie lub jeżeli dostarczenie 
kopii jest wymagane na mocy właściwego prawa o 
ochronie danych. 

1. The data exporter agrees to deposit a copy of 
this contract with the supervisory authority if it so 
requests or if such deposit is required under the 
applicable data protection law. 

2. Strony uzgadniają, że organ nadzorczy ma 
prawo do przeprowadzenia kontroli podmiotu 

2. The parties agree that the supervisory authority 
has the right to conduct an audit of the data importer, 



odbierającego dane i jakiegokolwiek 
podwykonawcy przetwarzania, która ma ten sam 
zakres i podlega tym samym warunkom, jakie 
miałyby zastosowanie do kontroli podmiotu 
przekazującego dane na mocy właściwego prawa o 
ochronie danych. 

and of any subprocessor, which has the same scope 
and is subject to the same conditions as would apply 
to an audit of the data exporter under the applicable 
data protection law. 

3. Podmiot odbierający dane niezwłocznie 
informuje podmiot przekazujący dane o istnieniu 
przepisów mających zastosowanie do podmiotu 
odbierającego dane lub któregokolwiek z 
podwykonawców przetwarzania działających na 
jego zlecenie, które uniemożliwiałyby 
przeprowadzenie kontroli podmiotu odbierającego 
dane lub podwykonawcy przetwarzania na 
podstawie pkt 2. W takim przypadku podmiot 
przekazujący dane ma prawo podjąć środki 
przewidziane w klauzuli 5 lit. b). 

3. The data importer shall promptly inform the 
data exporter about the existence of legislation 
applicable to it or any subprocessor preventing the 
conduct of an audit of the data importer, or any 
subprocessor, pursuant to paragraph 2. In such a case 
the data exporter shall be entitled to take the 
measures foreseen in Clause 5 (b). 

Klauzula 9 
Prawo właściwe 

Klauzule podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym 
prowadzi działalność podmiot przekazujący dane, a mianowicie 
prawu polskiemu. 

Clause 9 
Governing Law 

The Clauses shall be governed by the law of the Member State in 
which the data exporter is established, namely Poland. 

Klauzula 10 
Zmiany umowy 

Strony zobowiązują się do niedokonywania zmian lub 
modyfikacji niniejszych klauzul. Nie wyklucza to dodawania 
przez strony w razie potrzeby klauzul dotyczących kwestii 
związanych z ich działalnością gospodarczą, pod warunkiem że 
nie są one sprzeczne z niniejszymi klauzulami. 

Clause 10 
Variation of the contract 

The parties undertake not to vary or modify the Clauses. This does 
not preclude the parties from adding clauses on business related 
issues where required as long as they do not contradict the Clause. 

Klauzula 11 
Podwykonawstwo przetwarzania danych 

Clause 11 
Subprocessing 

1. Podmiot odbierający dane nie podzleca 
czynności przetwarzania danych wykonywanych w 
imieniu podmiotu przekazującego dane na 
podstawie niniejszych klauzul bez uprzedniej 
pisemnej zgody podmiotu przekazującego dane. 
Jeżeli podmiot odbierający dane podzleca 
wykonanie swoich obowiązków w ramach 
niniejszych klauzul za zgodą podmiotu 
przekazującego dane, czyni to wyłącznie na 
podstawie umowy pisemnej z podwykonawcą 
przetwarzania, która nakłada na podwykonawcę 
przetwarzania te same obowiązki, jakie spoczywają 
na podmiocie odbierającym dane w ramach 
niniejszych klauzul (3). Jeżeli podwykonawca 
przetwarzania nie wypełnia swoich obowiązków w 
zakresie ochrony danych w ramach takiej umowy 
pisemnej, podmiot odbierający dane ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec podmiotu przekazującego 

1. The data importer shall not subcontract any of 
its processing operations performed on behalf of the 
data exporter under the Clauses without the prior 
written consent of the data exporter. Where the data 
importer subcontracts its obligations under the 
Clauses, with the consent of the data exporter, it 
shall do so only by way of a written agreement with 
the subprocessor which imposes the same 
obligations on the subprocessor as are imposed on 
the data importer under the Clauses. Where the 
subprocessor fails to fulfil its data protection 
obligations under such written agreement the data 
importer shall remain fully liable to the data exporter 
for the performance of the subprocessor's 
obligations under such agreement. 



dane za wykonanie obowiązków podwykonawcy 
przetwarzania na mocy takiej umowy. 

2. Umowa pisemna zawarta między podmiotem 
odbierającym dane a podwykonawcą przetwarzania 
przed przekazaniem danych osobowych 
podwykonawcy przetwarzania obejmuje również 
klauzulę na rzecz osoby trzeciej, określoną w 
klauzuli 3, w odniesieniu do przypadków, w których 
osoba, której dotyczą dane, nie jest w stanie 
wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, o którym 
mowa w klauzuli 6 pkt 1 przeciw podmiotowi 
przekazującemu lub odbierającemu dane, ponieważ 
przestały one istnieć faktycznie lub formalnie lub 
stały się niewypłacalne, a żaden podmiot będący 
następcą nie przejął na podstawie umowy lub z 
mocy prawa wszystkich zobowiązań prawnych 
podmiotu przekazującego lub odbierającego dane. 
Taka odpowiedzialność podwykonawcy 
przetwarzania wobec osoby trzeciej jest ograniczona 
do jego własnych czynności przetwarzania danych 
na podstawie niniejszych klauzul. 

2. The prior written contract between the data 
importer and the subprocessor shall also provide for 
a third-party beneficiary clause as laid down in 
Clause 3 for cases where the data subject is not able 
to bring the claim for compensation referred to in 
paragraph 1 of Clause 6 against the data exporter or 
the data importer because they have factually 
disappeared or have ceased to exist in law or have 
become insolvent and no successor entity has 
assumed the entire legal obligations of the data 
exporter or data importer by contract or by operation 
of law. Such third-party liability of the subprocessor 
shall be limited to its own processing operations 
under the Clauses. 

3. Postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1, 
dotyczące aspektów ochrony danych w odniesieniu 
do podwykonawstwa przetwarzania, podlegają 
prawu państwa członkowskiego, w którym prowadzi 
działalność gospodarczą podmiot przekazujący 
dane, a mianowicie prawu polskiemu. 

3. The provisions relating to data protection aspects 
for subprocessing of the contract referred to in 
paragraph 1 shall be governed by the law of the 
Member State in which the data exporter is 
established, namelyPoland. 

4. Podmiot przekazujący dane prowadzi wykaz 
umów dotyczących podwykonawstwa 
przetwarzania danych zawartych na podstawie 
niniejszych klauzul, o których został 
poinformowany przez podmiot odbierający dane na 
postawie klauzuli 5 lit. j); wykaz ten podlega 
aktualizacji co najmniej raz do roku. Wykaz 
udostępnia się organowi nadzorczemu właściwemu 
dla podmiotu przekazującego dane. 

4. The data exporter shall keep a list of 
subprocessing agreements concluded under the 
Clauses and notified by the data importer pursuant to 
Clause 5 (j), which shall be updated at least once a 
year. The list shall be available to the data exporter's 
data protection supervisory authority. 

Klauzula 12 
Obowiązki po zakończeniu usług przetwarzania danych 

osobowych 

Clause 12 
Obligation after the termination of personal data processing 

services 

1. Strony uzgadniają, że wraz z zakończeniem 
świadczenia usług przetwarzania danych podmiot 
odbierający dane i podwykonawca przetwarzania 
zwracają podmiotowi przekazującemu dane 
wszystkie przekazane dane osobowe i ich kopie lub 
niszczą wszystkie dane osobowe i poświadczają 
przekazującemu dane, że to uczynili, zgodnie z 
decyzją przekazującego dane, chyba że przepisy 
prawa obowiązujące podmiot odbierający dane 
uniemożliwiają mu zwrot lub zniszczenie 
wszystkich lub części przekazanych danych 
osobowych. W tym przypadku podmiot odbierający 
dane gwarantuje, że zapewni poufność 

1. The parties agree that on the termination of the 
provision of data processing services, the data 
importer and the subprocessor shall, at the choice of 
the data exporter, return all the personal data 
transferred and the copies thereof to the data 
exporter or shall destroy all the personal data and 
certify to the data exporter that it has done so, unless 
legislation imposed upon the data importer prevents 
it from returning or destroying all or part of the 
personal data transferred. In that case, the data 
importer warrants that it will guarantee the 
confidentiality of the personal data transferred and 



przekazanych danych osobowych i nie będzie ich już 
aktywnie przetwarzał. 

will not actively process the personal data transferred 
anymore. 

2. Podmiot odbierający dane lub podwykonawca 
przetwarzania gwarantują przedstawienie na żądanie 
podmiotu przekazującego dane lub organu 
nadzorczego urządzeń do przetwarzania danych do 
celów kontroli środków, o których mowa w ust. 1. 

2. The data importer and the subprocessor warrant 
that upon request of the data exporter and/or of the 
supervisory authority, it will submit its data 
processing facilities for an audit of the measures 
referred to in paragraph 1. 

 
  

W DOWÓD CZEGO, Strony poprzez odpowiednio umocowanych 
przedstawicieli związały się Klauzulami ze skutkiem od Daty 
Wejścia w Życie. 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused the Clauses to 
be executed by their duly authorised representatives with effect 
as of the Effective Date. 
 

W imieniu  podmiotu przekazującego dane: 
 
Imię i nazwisko:  
 
Stanowisko:  
 
Data:  
 
Podpis:  
 

On behalf of the data exporter: 
 
Name:  
 
Position:   
 
Date:   
 
Signature: 

 
  

W imieniu podmiotu odbierającego dane: 
 
Imię i nazwisko: Douglas G. Vetter 
 
Stanowisko: Assistant Secretary  
 
Data:  
 
Podpis:  
 

On behalf of the data importer: 
 
Name: Douglas G. Vetter 
 
Position: Assistant Secretary  
 
Date:   
 
Signature:  
 

Dodatek 1 
do Standardowych Klauzul Umownych  

Appendix 1 
to the Standard Contractual Clauses 

Podmiot przekazujący dane 
Podmiot przekazujący dane to będący stroną standardowych 
klauzul umownych podmiot inny niż podmiot Apple. 

Data exporter 
The data exporter is the non-Apple entity that is a party to the 
Clauses.   

Podmiot odbierający dane 
Podmiot odbierający dane świadczy usługi w zakresie systemów i 
technologii informatycznych. 

Data importer 
The data importer provides information system and technology 
services. 

Osoby, których dane dotyczą 
Przekazane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób, 
których dane dotyczą: użytkownicy usługi (w tym pracownicy, 
wykonawcy i inni użytkownicy końcowi stowarzyszeni z 
podmiotem przekazującym dane). 

Data subjects 
The personal data transferred concern the following category of data 
subjects: users of the service (including employees, contractors, and 
other end users affiliated with data exporter). 

Kategorie danych 
Przekazane dane osobowe dotyczą następujących kategorii 
danych: 

Categories of data 
The personal data transferred concern the following categories of 
data: 
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- Dane osobowe osób fizycznych uzyskujących 
dostęp do usługi (w tym dane konta, imię, nazwisko, 
adres e-mail i numer telefonu) zbierane przez podmiot 
przekazujący dane lub według wskazówek podmiotu 
przekazującego dane. 

- Personal information relating to individuals 
accessing the service (such as account details, name, email 
address, and phone number) that is gathered by or at the 
direction of the data exporter.. 

Szczególne kategorie danych 
Brak 

Special categories of data  
None 

Czynności przetwarzania 
Przekazane dane osobowe będą podlegały następującym 
podstawowym czynnościom przetwarzania: 

- Dane osobowe są przetwarzane w kontekście 
świadczenia usług w zakresie systemów i technologii 
informatycznych, a przetwarzanie to obejmuje 
przechowywanie danych w hurtowni danych, 
przetwarzanie danych, eksplorację danych oraz inne 
ograniczone usługi powiązane świadczone według 
wskazówek podmiotu przekazującego dane. 

Processing operations 
The personal data transferred will be subject to the following basic 
processing activities: 

- Personal data shall be processed in the context of 
the provision of information system and technology 
services, and such processing shall include data 
warehousing, data processing and data mining, and other 
limited related services at the direction of the data 
exporter. 

 
PODMIOT PRZEKAZUJĄCY DANE  
 
Nazwa:  
 
Data:  
 
Podpis: 

 
DATA EXPORTER 
 
Name:  
  
Date:  
 
Signature: 

 
PODMIOT ODBIERAJĄCY DANE  
 
Nazwa: Apple Inc. 
 
Przez: Douglas G. Vetter , Assistant Secretary 
 
Data:  
 
Podpis:  

 
DATA IMPORTER 
 
Name: Apple Inc. 
 
By: Douglas G. Vetter, Assistant Secretary 
 
Date:  
 
Signature: 

Dodatek 2 
do Standardowych Klauzul Umownych 

Appendix 2 
to the Standard Contractual Clauses 

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
wdrożonych przez podmiot odbierający dane zgodnie z 
klauzulą 4 lit. d) i klauzulą 5 lit. c) (lub załączonym 
dokumentem/przepisami): 

Description of the technical and organisational security 
measures implemented by the data importer in accordance 
with Clauses 4(d) and 5(c) (or document/legislation attached): 

Podmiot odbierający dane wdroży kompleksowy i aktualny 
program ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych w celu 
zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przed 
przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, przekształceniem, 
nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, w 
szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z 

Data importer shall implement a comprehensive and current 
Personal Data protection and security program to ensure 
appropriate protection of the Personal Data against accidental or 
unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized 
disclosure or access, particularly where the processing involves 
the transmission of the Personal Data over a network, and against 
all other unlawful forms of processing. 
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przekazaniem za pomocą sieci informatycznej, oraz przed 
wszelką inną sprzeczną z prawem formą przetwarzania.  

Podmiot odbierający dane niniejszym zobowiązuje się do podjęcia 
uzasadnionych ekonomicznie działań w celu: 

Data importer hereby undertakes to use commercially reasonable 
efforts to: 

• zapobieżenia nieuprawnionemu dostępu do sprzętu 
używanego do przetwarzania danych osobowych 
(kontrola dostępu do sprzętu); 

• prevent any unauthorised person from accessing the 
facilities used for data processing (monitoring of entry to 
facilities); 

• zapobieżenia nieuprawnionemu odczytywaniu, 
kopiowaniu, zmienianiu lub usunięciu nośników danych 
(kontrola nośników danych); 

• prevent data media from being read, copied, amended or 
moved by any unauthorised persons (monitoring of 
media); 

• zapobieżenia nieuprawnionemu wprowadzaniu danych i 
nieuprawnionemu zapoznaniu się, zmienianiu i usuwaniu 
przechowywanych danych osobowych (kontrola 
przechowywania); 

• prevent the unauthorised introduction of any data into the 
information system, as well as any unauthorized 
knowledge, amendment or deletion of the recorded data 
(monitoring of memory); 

• zapobieżenia używaniu systemów przez osoby 
nieuprawnione, korzystające ze sprzętu do przekazywania 
danych (kontrola użytkowników); 

• prevent data processing systems from being used by 
unauthorised persons using data transmission facilities 
(monitoring of usage); 

• zapewnienia, że osoby upoważnione do korzystania ze 
zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych mają 
dostęp wyłącznie do tych danych, do których wglądu są 
upoważnione (kontrola dostępu danych); 

• ensure that authorised persons, when using an automated 
data processing system, may access only those data that 
are within their competence (monitoring of access); 

• zapewnienia możliwości dokonania weryfikacji i 
ustalenia, jakim osobom trzecim mogą zostać przekazane 
dane osobowe przy użyciu sprzętu do przekazywania 
danych (kontrola przekazywania); 

• ensure the checking and recording of the identity of third 
parties to whom the data can be transmitted by 
transmission facilities (monitoring of transmission); 

• zapewnienia odpowiednim osobom możliwości 
dokonania (w dowolnym czasie) późniejszej weryfikacji i 
ustalenia, które dane osobowe zostały wprowadzone do 
systemów przetwarzania danych oraz kiedy i przez kogo 
zostały one wprowadzone (kontrola wprowadzania 
danych); 

• ensure that the identity of all persons who have or have 
had access to the information system and the data 
introduced into the system can be checked and recorded 
ex post facto, at any time and by relevant persons 
(monitoring of introduction); 

• zapobieżenia nieuprawnionemu odczytywaniu, 
kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych 
podczas transferów danych osobowych lub podczas 
przewożenia nośników danych (kontrola transportu); oraz 

• prevent data from being read, copied, amended or deleted 
in an unauthorised manner when data are disclosed and 
data media transported (monitoring of transport); and 

• zabezpieczenia danych poprzez tworzenie kopii 
zapasowych (kontrola dostępności). 

• safeguard data by creating backup copies (monitoring of 
availability). 

Uznaje się, że powyższe środki techniczne i organizacyjne 
podlegają postępowi technicznemu, zmianom organizacyjnym 
oraz innym wydarzeniom, a odbierający dane może wdrożyć inne 
odpowiednie środki, o ile środki te nie będą odstępować od 
uzgodnionego powyżej poziomu ochrony. 

It is acknowledged that the foregoing technical and organisational 
measures are subject to technical progress, organisational 
changes, and other developments, and the Data Importer may 
implement adequate alternative measures if these measures do not 
derogate from the level of protection contractually agreed upon. 
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