
Umowa PDO, wersja z dn. 2.11.2022 r. 

1/9 
 

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych („Umowa PDO”) 

zawarta w Warszawie pomiędzy 

Klientem, który zawarł umowę na podstawie Regulaminu Usług Gemius dostępnego na stronie 
https://termsandconditions.gemius.com/regulamin.html. („Regulamin”), a Gemius, określonym zgodnie 
z Regulaminem. W dalszej części Umowy PDO Klient i Gemius mogą być nazywani „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Do Umowy PDO mają zastosowanie definicje zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych 
(UE) nr 2016/679 („RODO”) oraz w Regulaminie. 

§1. Relacje Stron i zakres przetwarzania danych 

1.1 Przedmiotem Umowy PDO jest przetwarzanie Danych Klienta zgodnie z pkt 14 Regulaminu w 
związku z tym, że: 

1.1.a Gemius świadczy Usługi na rzecz Klienta na podstawie Regulaminu – w tym zakresie 
Klient jest administratorem danych, które powierza do przetwarzania, lub działa w imieniu 
innego administratora danych (właściciela Zasobów Klienta), które podpowierza do 
przetwarzania;  

1.1.b Gemius opracowuje Dane Statystyczne oraz przeprowadza testy i analizy, które służą 
doskonaleniu usług i narzędzi Gemius – w tym zakresie Gemius jest odbiorcą danych i 
realizuje odrębnie obowiązki administratora danych. 

1.2 Każda ze Stron stosuje się do RODO w zakresie przypisanych im zobowiązań i jest w stanie 
wykazać zgodność z Umową PDO. 

1.3 Jeśli któraś ze Stron nie może zapewnić zgodności z Umową PDO lub przewiduje, że nie 
będzie mogła zapewnić zgodności z jakiegokolwiek powodu, poinformuje o tym niezwłocznie 
drugą Stronę. 

§2. Realizacja usług na rzecz Klienta 

2.1 W odniesieniu do przetwarzania określonego w 1.1.a Umowy PDO Klient wyznacza Gemius 
jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO w celu świadczenia usług 
określonych Regulaminem. 

2.2 [Przetwarzanie na polecenie Klienta] Gemius przetwarza Dane Klienta zgodnie z 
Regulaminem, Zamówieniami i Umową PDO, które łącznie stanowią Instrukcje Klienta. 
Gemius niezwłocznie powiadamia Klienta, jeśli w jego opinii polecenie wydane przez Klienta 
narusza RODO lub obowiązujące przepisy Unii czy państwa członkowskiego o ochronie 
danych. 

2.3 [Opis przetwarzania] 

2.3.a Kategorie osób, których dane są przetwarzane: użytkownicy Zasobów Klienta. 

2.3.b Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 

2.3.b.i. identyfikatory online; 

2.3.b.ii. dane o czasie monitorowanego wydarzenia i jego rodzaju, w zależności od 
świadczonej Usługi (np. odsłona, wizyta, emisja reklamy);  

2.3.b.iii. techniczne dane o urządzeniu, monitorze/ekranie, systemie operacyjnym, 
przeglądarce, aplikacji; 
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2.3.b.iv. fragment numeru IP internauty (wyzerowane ostatnie bity) i numer IP serwera 
proxy; 

2.3.b.v. dane odwiedzanego adresu URL oraz poprzedniej wizyty przesyłane przez 
przeglądarkę; 

2.3.b.vi. dane określone przez Klienta (możliwe do ustawienia w niektórych Usługach) 
w postaci ciągu tekstowego; 

2.3.b.vii. inne dodatkowe zmienne, które umożliwiają świadczenie określonych Usług. 

2.3.c Przetwarzane dane szczególnych kategorii: nie są przetwarzane dane szczególnych 
kategorii. 

2.3.d Charakter przetwarzania: gdy użytkownik Zasobów Klienta z nich korzysta, 
Oprogramowanie przesyła dane na serwery Gemius. Gemius może łączyć dane 
dotyczące określonego internauty za pomocą jego identyfikatora online, aby realizować 
Umowy Badawcze. Klient przesyła Dane Klienta z Zasobów Klienta do infrastruktury 
obliczeniowej Gemius, aby Gemius realizował Usługi opisane w Regulaminie. 

2.3.e Cel przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora: Realizacja Usług na 
rzecz Klienta na podstawie Regulaminu. 

2.3.f Czas trwania przetwarzania: jest określony czasem realizacji Usług zgodnie z 
Regulaminem. 

2.4 [Bezpieczeństwo przetwarzania] 

2.4.a Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, Gemius wdraża co najmniej środki 
techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do Umowy PDO. Zapewnienie 
bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa 
prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych. 
Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan 
wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 
oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Wdrożone środki techniczne 
i organizacyjne podlegają rozwojowi technologicznemu, więc Gemius ma prawo je 
definiować i modyfikować. Na prośbę Klienta Gemius wskaże, jakie środki techniczne i 
organizacyjne aktualnie stosuje. 

2.5 [Poufność przetwarzania] 

2.5.a Gemius udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych, które 
podlegają przetwarzaniu, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Gemius 
zapewnia, że każda osoba upoważniona do przetwarzania Danych Klienta zobowiązana 
jest do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych. 

2.6 [Dokumentacja i zgodność]  

2.6.a Gemius niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania Klienta, które dotyczą 
przetwarzania danych zgodnie z Umową PDO. 

2.6.b Gemius udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne, aby wykazać spełnienie 
obowiązków, które są określone w Umowie PDO i wynikają bezpośrednio z RODO. Na 
wniosek Klienta Gemius zezwala również na audyty powierzonych mu czynności 
przetwarzania i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych 
odstępach czasu lub gdy istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując 
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decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, Klient może wziąć pod uwagę odpowiednie 
certyfikaty, które posiada Gemius. 

2.6.c Gemius umożliwia Klientowi przeprowadzanie audytu zgodności z RODO pod warunkiem 
zawarcia umowy o zachowaniu poufności. Termin i przebieg audytu uwzględniają 
działalność prowadzoną przez Gemius. Klient może przeprowadzić audyt samodzielnie 
lub upoważnić do tego niezależnego audytora. Audyty mogą obejmować inspekcje w 
pomieszczeniach lub obiektach fizycznych Gemius. O przeprowadzeniu audytu Klient 
informuje Gemius z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2.6.d Na wniosek właściwego organu nadzorczego Strony udostępniają mu informacje, o 
których mowa w Umowie PDO, w tym wyniki wszystkich audytów. 

2.7 [Dalsi przetwarzający] 

2.7.a Gemius ma ogólną zgodę Klienta na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających 
określonych w Załączniku nr 3. Gemius informuje Klienta na piśmie lub elektronicznie z 
wyprzedzeniem co najmniej 14 dni o wszystkich zmianach, które zamierza wprowadzić w 
tym załączniku, aby dać Klientowi wystarczająco dużo czasu na sprzeciw wobec zmian. 
Gemius przekazuje Klientowi niezbędne informacje, które umożliwiają mu skorzystanie z 
prawa sprzeciwu. 

2.7.b Jeśli Gemius korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, robi to w drodze 
umowy, która nakłada na dalszy podmiot przetwarzający zasadniczo takie same 
obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na Gemius, z 
uwzględnieniem charakteru powierzonej czynności.  

2.7.c Na wniosek Klienta Gemius przekazuje kopię lub wyciąg z umowy, którą zawarł z 
podmiotem podprzetwarzającym. W zakresie niezbędnym do ochrony informacji poufnych 
Gemius może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

2.8 [Transfer danych do państwa trzeciego] Gemius przekazuje dane do państwa trzeciego lub 
korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego, który ma siedzibę w państwie trzecim, 
wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta lub aby spełnić szczególny wymóg na mocy 
prawa Unii czy państwa członkowskiego, któremu podlega Gemius. Odbywa się to zgodnie z 
przepisami RODO. 

2.9 [Pomoc dla Klienta] 

2.9.a Gemius niezwłocznie zawiadamia Klienta o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której 
dane dotyczą. Gemius nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Klient 
wyraził na to zgodę. 

2.9.b Gemius pomaga Klientowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania 
odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im 
praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania.  

2.9.c Gemius pomaga też Klientowi w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z 
uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi Gemius 
dysponuje: 

2.9.c.i. przeprowadzenie oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę 
danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeśli dany rodzaj 
przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych; 

2.9.c.ii. konsultacja z właściwym organem nadzorczym przed rozpoczęciem 
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przetwarzania, jeśli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie 
powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Klient nie zastosował środków w celu jego 
ograniczenia; 

2.9.c.iii. zapewnienie prawidłowości i aktualności danych osobowych – jeśli Gemius 
stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub 
nieaktualne, niezwłoczne poinformuje o tym Klienta; 

2.9.c.iv. obowiązki określone w art. 32 RODO. 

2.10 [Współpraca i prawa podmiotów danych] Aby zapewnić właściwe wykonywanie praw osób, 
których dane dotyczą, Strony określają sposoby wykonywania tych praw zgodnie z 
Załącznikiem nr 1. Gemius może zaktualizować ten załącznik w związku z niezależnymi od 
niego zmianami technologicznymi i zmianą metodologii prowadzonych badań. Zmiana 
Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Umowy PDO. 

2.11 [Naruszenie ochrony danych osobowych]  

2.11.a W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Gemius współpracuje z Klientem 
i pomaga mu wypełniać jego obowiązki wynikające z art. 33 i 34 RODO z uwzględnieniem 
charakteru przetwarzania i informacji, którymi Gemius dysponuje.  

2.11.b Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Gemius informuje Klienta bez 
zbędnej zwłoki i przekazuje Klientowi informacje wymagane przepisami RODO, aby Klient 
mógł wypełnić wszystkie obowiązki w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych. 
Informacje te powinny zawierać co najmniej: 

2.11.b.i. opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną 
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy 
naruszenie); 

2.11.b.ii. dane punktu kontaktowego, który może udzielić więcej informacji na temat 
naruszenia; 

2.11.b.iii. wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które 
zostały lub mają zostać wprowadzone, aby zaradzić naruszeniu, w tym 
zminimalizować jego ewentualne negatywne skutki. 

2.11.c Jeśli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, Gemius 
przekazuje informacje dostępne w danej chwili, a dalsze informacje przekazuje bez 
zbędnej zwłoki, gdy uzyska do nich dostęp. 

2.12 [Usunięcie lub zwrot Danych Klienta] Po rozwiązaniu umowy zawartej na podstawie 
Regulaminu Gemius (według wyboru Klienta) zniszczy Dane Klienta lub umożliwi Klientowi ich 
pobranie, z uwzględnieniem ograniczeń technicznych, które wynikają z charakteru Usługi 
opisanego w Regulaminie i dokumentacji technicznej Usług. Wymóg zniszczenia danych nie 
ma zastosowania w zakresie, w jakim Gemius ma prawny obowiązek zatrzymać część lub 
całość Danych Klienta, oraz w zakresie celów przetwarzania określonych w 1.1.b Umowy PDO. 

§3. Przekazanie danych do Gemius 

3.1 W związku z realizacją celów wskazanych w 1.1.b Strony oświadczają, że Gemius jest 
odrębnym administratorem danych osobowych, a dane te stanowią dane spseudonimizowane 
w rozumieniu przepisów RODO.  

3.2 Klient zapewnia, że jest uprawniony do udostępnienia Danych Klienta w zakresie określonym 
w Regulaminie. 
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3.3 Gemius zapewnia, że: 

3.3.a stosuje stosowne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane 
spseudonimizowane przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, zmianą oraz ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz 
zapewni poziom bezpieczeństwa właściwy ze względu na zagrożenia powstające przy 
przetwarzaniu i związane z naturą danych. Wykaz środków technicznych i 
organizacyjnych zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy PDO; 

3.3.b będzie przetwarzać dane spseudonimizowane do celów opisanych w punkcie 1.1.b 
Umowy PDO; 

3.3.c podlega organowi nadzorczemu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

3.3.d wykonuje obowiązki administratora zgodnie z wymogami RODO, w tym w odpowiedni 
sposób realizuje prawa podmiotów danych; 

3.3.e wdraża odpowiednie zabezpieczenia dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 
Zabezpieczenia te w szczególności polegają na wdrożeniu środków technicznych i 
organizacyjnych, które zapewniają poszanowanie zasady minimalizacji danych. 

3.4 Gemius oświadcza, że w związku z art. 6 ust. 4 RODO oraz motywem 50 RODO przy 
określaniu dalszych celów przetwarzania danych spseudonimizowanych wziął pod uwagę 
między innymi: 

3.4.a wszystkie związki między celami, w których zebrano dane, a celami zamierzonego 
dalszego przetwarzania; 

3.4.b kontekst, w którym zebrano dane; 

3.4.c charakter otrzymanych danych; 

3.4.d ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane 
dotyczą; 

3.4.e istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym pseudonimizacji i szyfrowania.  

3.5 [Charakter przetwarzania] 

3.5.a Dane są spseudonimizowane w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i 
prywatności. Oznacza to, że Gemius nie może przypisać ich konkretnemu użytkownikowi 
Zasobów Klienta bez dodatkowych informacji, które przechowuje Klient. Te dodatkowe 
informacje są objęte technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa po stronie 
Klienta, co uniemożliwia Gemius przypisanie danych zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej. 

3.5.b Zakres udostępnionych danych spseudonimizowanych określa punkt 2.3.b Umowy PDO. 
Czas przetwarzania danych uwzględnia próbkowanie określone w Regulaminie. 

3.5.c Gemius jako odrębny administrator ma prawo bezterminowo korzystać z danych 
spseudonimizowanych. Rozwiązanie Umowy PDO nie wpływa na to uprawnienie Gemius. 

3.6 [Obowiązek informacyjny] O ile prawo tego nie zabrania, Klient informuje Gemius w możliwie 
najkrótszym czasie o każdej kontroli organu ochrony danych, która odnosi się do danych 
przetwarzanych przez Gemius. 

3.7 [Żądania podmiotu danych] Gdy Klient otrzyma od podmiotu danych żądanie, które dotyczy 
danych przetwarzanych przez Gemius jako administratora, niezwłocznie informuje o nim 
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Gemius lub dostarcza podmiotowi danych link do narzędzia Gemius Privacy Tool. Gemius 
Privacy Tool to strona internetowa, która umożliwia korzystanie z praw związanych z Danymi 
Klienta, które przetwarza Gemius. 

§4. Zobowiązania Klienta 

4.1 [Bez nadmiernych danych] Klient nie przekazuje Gemius żadnych danych, które nie są 
spseudonimizowane. W zmiennych, które definiuje, nie przesyła danych, które umożliwiają Gemius 
identyfikację użytkownika. Gemius nie ma obowiązku monitorować przesyłanych danych, choć 
może przeprowadzić ich audyt. Jeśli Gemius zauważy, że wchodzi w posiadanie lub otrzymuje 
dostęp do danych niespseudonimizowanych, niezwłocznie informuje o tym Klienta. Gemius 
zastrzega sobie prawo, aby zablokować transfer danych umożliwiających identyfikację i usunąć 
takie dane ze swoich systemów, według własnego uznania. 

4.2 [Obowiązki informacyjne i zgody w Zasobach Klienta] Klient zobowiązuje się zapewnić, że 
stosuje odpowiednie mechanizmy wykonania obowiązków informacyjnych lub pobierania zgody w 
Zasobach Klienta, aby Gemius mógł zgodnie z prawem i Regulaminem przetwarzać dane 
powiązane z identyfikatorem online. Na wniosek Gemius Klient dostarczy bez zbędnej zwłoki 
informacje służące do zweryfikowania zgodności Klienta z tym postanowieniem. 

§5. Czas trwania umowy i postanowienia końcowe 

5.1 Umowa PDO wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy na podstawie Regulaminu i jest zawarta 
na czas jej obowiązywania. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy Umowa PDO ulega 
automatycznemu rozwiązaniu – Strony nie muszą składać dodatkowych oświadczeń. 

5.2 Umowa PDO może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania Umowy PDO, RODO lub innych 
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych przez drugą Stronę – pod 
warunkiem uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń, wyznaczenia w tym celu dodatkowego 
terminu, nie krótszego niż 7 dni, oraz bezskutecznego upływu tego terminu.  

5.3 Wypowiedzenie Umowy PDO stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy zawartej na podstawie 
Regulaminu. 

5.4 Jeśli jakiekolwiek z postanowień Umowy PDO zostanie uznane za nieważne, jej pozostałe 
postanowienia nadal obowiązują. Umowa PDO podlega prawu polskiemu.  

5.5 Zmiany Umowy i oświadczenia o jej rozwiązaniu wymagają formy pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej, aby były ważne. 
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Załącznik nr 1 - Sposób wykonania praw przysługujących podmiotom danych 

1.1 Strony określają następujące zasady wykonywania praw podmiotów danych: 

Uprawnienie 
internauty 

Podstawa 
RODO Sposób realizacji prawa 

Prawo do bycia 
poinformowanym 
o operacjach 
przetwarzania 

art. 12 – 
14  

Klient odpowiada za poinformowanie użytkowników 
Zasobów Klienta zgodnie z wymogami RODO i 
odpowiednimi wytycznymi organów ochrony danych 
osobowych. 

Prawo dostępu art. 15  Gemius nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO samodzielnie nie wykonuje 
tego uprawnienia, chyba że otrzyma takie polecenie od 
Klienta.  

Prawo do sprostowania 
/ uzupełnienia danych 

art. 16 Gemius nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO samodzielnie nie wykonuje 
tego uprawnienia, chyba że otrzyma takie polecenie od 
Klienta. 

Prawo do usunięcia 
danych (prawo do bycia 
zapomnianym) 

art. 17 Gemius nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO samodzielnie nie wykonuje 
tego uprawnienia, chyba że otrzyma takie polecenie od 
Klienta. Wówczas po otrzymaniu żądania przekazuje 
Klientowi link do narzędzia Gemius Privacy Tool, za pomocą 
którego podmiot danych może zanonimizować historyczne 
dane go dotyczące, po kliknięciu w odpowiednie pole. Inną 
metodą wykonania tego prawa jest usunięcie cookies w 
przeglądarce przez podmiot danych. 

Prawo do ograniczenia 
przetwarzania 

art. 18 Gemius nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO samodzielnie nie wykonuje 
tego uprawnienia, chyba że otrzyma takie polecenie od 
Klienta. 

Prawo do przenoszenia 
danych 

art. 20 Gemius nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO samodzielnie nie wykonuje 
tego uprawnienia, chyba że otrzyma takie polecenie od 
Klienta. 

Prawo do sprzeciwu art. 21 Gemius nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO samodzielnie nie wykonuje 
tego uprawnienia, chyba że otrzyma takie polecenie od 
Klienta. Wówczas przekazuje Klientowi link do narzędzia 
Gemius Privacy Tool, za pomocą którego podmiot danych 
po kliknięciu w odpowiednie pole otrzymuje specjalny plik 
opt-out cookie. Inną metodą wykonania tego prawa jest 
zablokowanie cookies w przeglądarce przez podmiot 
danych. 



Umowa PDO, wersja z dn. 2.11.2022 r. 

8/9 
 

Uprawnienie 
internauty 

Podstawa 
RODO Sposób realizacji prawa 

Prawo do tego, by nie 
podlegać profilowaniu 

art. 22 Jeśli z oceny skutków dla ochrony danych, którą prowadzi 
Klient przy wsparciu Gemius, wynika, że nie można 
zastosować przesłanki przetwarzania określonej w art. 6 ust. 
1 pkt f) RODO, Gemius, po otrzymaniu żądania, przekazuje 
Klientowi link do narzędzia Gemius Privacy Tool, za pomocą 
którego podmiot danych po kliknięciu w odpowiednie pole 
otrzymuje specjalny plik opt-out cookie. Inną metodą 
wykonania tego prawa jest zablokowanie cookies w 
przeglądarce przez podmiot danych. . 

 
Załącznik nr 2 - Środki techniczne i organizacyjne 

2.1 Gemius oświadcza, że w celu spełnienia wymogów RODO zapewnia wdrożenie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, w tym bezpieczeństwo przetwarzania danych. 

2.2 Gemius oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemach 
informatycznych objętych certyfikowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji zgodnym z normą ISO 27001:2013, i zapewnia: 

2.2.a wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji; 
2.2.b wykorzystywanie przy przetwarzaniu Danych Osobowych wyłącznie infrastruktury i 

oprogramowania, które są w stanie zapewnić ich poufność, integralność oraz dostępność; 
2.2.c ocenę ryzyka przetwarzania danych zgodnie z ISO/IEC 29134; 
2.2.d przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie w obszarach, które mają zabezpieczenia 

adekwatne do stwierdzonych ryzyk (w szczególności zapewnienie kontroli dostępu do 
pomieszczeń w których przetwarzane są Dane Osobowe); 

2.2.e wdrożenie mechanizmów i procedur umożliwiających zapobieganie incydentom 
Naruszenia Danych, przeciwdziałanie im, ich identyfikację, reagowanie na nie oraz ich 
zgłaszanie. Naruszenie Danych to niedozwolone lub niezgodne z prawem przetwarzanie, 
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Danych Osobowych; 

2.2.f wdrożenie mechanizmów i procedur zapewniających dostępność Danych Osobowych (w 
tym sporządzanie kopii zapasowych Danych Osobowych, ich regularne testowanie oraz 
prowadzenie okresowych prób odtworzenia dostępu do Danych Osobowych); 

2.2.g stosowanie mechanizmów szyfrowania Danych Osobowych (w szczególności podczas 
ich transmisji przez sieć publiczną) oraz  nośników danych, na których są 
przechowywane, z uwzględnieniem stwierdzonych ryzyk i charakteru przetwarzania; 

2.2.h zapewnienie dostępu do Danych Osobowych wyłącznie osobom przeszkolonym z 
zakresu ochrony danych osobowych, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków służbowych; 

2.2.i zapewnienie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemów przetwarzających 
Dane Osobowe oraz rozliczalności operacji, które wykonują (w szczególności przez 
zapewnienie, że każdy użytkownik ma własne konto w systemie, a system umożliwia 
przypisanie operacji przetwarzania Danych Osobowych do konkretnego użytkownika); 

2.2.j prowadzenie okresowych audytów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
oraz skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych; 

2.2.k aktywne monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej pod kątem bezpieczeństwa (na 
przykład systemy AV, IPS, zbierania i analizy zdarzeń); 

2.2.l aktualizację (tzw. patchowanie) systemów z uwzględnieniem ich stabilności i 
zidentyfikowanych ryzyk; 

2.2.m stosowanie zasady retencji danych osobowych, która obejmuje między innymi backupy 
oraz logi systemowe i aplikacyjne; 

2.2.n wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar ochrony danych osobowych i 
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bezpieczeństwa; 
2.2.o zapewnienie zasobów i możliwości reagowania na incydenty lub podejrzenia incydentów 

bezpieczeństwa. 
2.3 Gemius gwarantuje przedstawienie na żądanie dokumentu normującego powyższe środki. 

Umożliwi Klientowi przeprowadzenie kontroli, aby zweryfikować ich stosowanie zgodnie z 
wymogami obowiązującego w Gemius Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
zgodnego z normą ISO 27001:2013, oraz wskaże osobę odpowiedzialną za ochronę danych 
osobowych. 

 

Załącznik nr 3 - Lista podmiotów przetwarzających 

3.1 Gemius powierza dane następującym podmiotom: 
3.1.a dostawcy kolokacji serwerów:  

3.1.a.i. ATM sp. z o.o., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, 
3.1.a.ii. 3S S.A., ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice; 

3.1.b dostawca sieciowego rozproszonego systemu plików: Core Technology sp. z o.o., Al. 
Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa; 

3.1.c podmiot świadczący usługi wsparcia merytorycznego i badawczego: AdOcean sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa; 

3.1.d lista podmiotów Grupy Gemius (Grupa Gemius oznacza wszystkie podmioty pośrednio 
lub bezpośrednio kontrolowane lub kontrolujące Gemius lub będące z Gemius pod 
wspólną kontrolą) znajduje się na stronie https://www.gemius.com/contact.html. Dane 
Klienta nie będą przekazywane poza obszar EOG, chyba że spełnione zostaną wymogi 
określone w §2.8. 

 
 
 
 
 

https://www.gemius.com/contact.html
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