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Oświadczenie Deloitte CE o zasadach 

ochrony prywatności dla Klientów  

Uwaga: Poniższa informacja odnosi się również do przetwarzania danych osobowych w relacjach 

z dostawcą, współpracownikiem lub podwykonawcą 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w relacjach z klientem:  

Definicje 

 

Nazwa „Deloitte” odnosi się do jednej jednostki lub wielu jednostek Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną 

odpowiedzialnością („DTTL”) i jego firm członkowskich oraz ich jednostek stowarzyszonych, 

które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. DTTL (również jako „Deloitte 

Global”) nie świadczy usług na rzecz klientów. 

 

„Deloitte Central Europe (Deloitte CE)” to regionalna jednostka działająca w ramach 

Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central 

Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. 

 

„Administrator” oznacza administratora lub administratora danych (zgodnie z definicją 

zawartą w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych).  

 

„Podmiot przetwarzający” oznacza podmiot przetwarzający dane lub podmiot 

przetwarzający (zgodnie z definicją zawartą w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie 

ochrony danych).  

 

„Obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych” oznacza następujące przepisy 

prawa w zakresie mającym do nich okresowo zastosowanie: (a) przepisy krajowe 

wdrażające Dyrektywę w sprawie ochrony danych (95/46/WE) oraz Dyrektywę o 

prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE); (b) RODO; oraz (c) wszelkie inne 

podobne przepisy prawa krajowego w sprawie ochrony danych.  

 

„RODO” oznacza Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (UE) (2016/679).  

 

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w 

Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych) przetwarzane w ramach Usług 

lub w związku z Usługami. 

 

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawniane są dane (zgodnie z dalszą definicją zawartą w Obowiązującym 

prawodawstwie w zakresie ochrony danych). 

 

Dane osobowe udostępnione przez klientów Deloitte CE („klienci”) lub uzyskane 

bezpośrednio od ich pracowników i przedstawicieli są przetwarzane przez podmiot Deloitte 

CE, którego z takim klientem łączy stosunek umowny, w celu realizacji lub w związku z 

realizacją poniższych celów:  

(i) realizacja usług uzgodnionych w umowie zawartej z klientem;  

(ii) zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami regulacyjnymi 

lub zawodowymi;  

(iii) realizacja wezwań ze strony właściwych organów;  

(iv) obsługa administracyjna umowy, rachunkowość, realizacja procedur 

zarządzania ryzykiem i wewnętrznym compliance, zarządzanie relacjami z 

klientami;  



02 © 2018. For information, contact Deloitte Central Europe. 
 

(v) korzystanie z aplikacji (wewnętrznych i dostarczanych zewnętrznie) i obsługa 

systemów informatycznych (poczta e-mail, archiwizacja oraz zbliżone), w tym 

aplikacji udostępnianych w chmurze, pod warunkiem, że spełnione zostały 

wymogi dotyczące bezpieczeństwa i przekazywania danych wynikające z 

Obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych; 

(„Cele”).  

Dane osobowe mogą dotyczyć przedstawicieli, pracowników, członków zespołów 

projektowych, dostawców i wykonawców klienta („Podmioty Danych osobowych”), a także 

obejmować Dane osobowe zawarte w informacjach pozyskanych w związku z umową.  

Administrator: 

 

Administratorem jest przede wszystkim podmiot Deloitte CE, będący stroną umowy 

zawartej z klientem. 

 

W Celach, o których mowa powyżej, Dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane 

następującym Odbiorcom Danych osobowych lub przez nich przetwarzane:  

Grupie podmiotów Deloitte:    

 

Zgodnie z Celami przedstawionymi powyżej oraz w zakresie niezbędnym do realizacji 

Usług, Dane osobowe mogą być ujawnione innemu Administratorowi w ramach grupy 

spółek Deloitte (http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-

directory.html). 

 

Jeżeli przekazanie Danych osobowych poza granice kraju (w tym poza obszar Unii 

Europejskiej) będzie również konieczne (gdzie podmiot Deloitte będzie występował w 

charakterze kolejnego Administratora), to będzie ono uzależnione od spełnienia 

obowiązków wynikających z Obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.  

 

Podmioty przetwarzające: 

 

Dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora, zgodnie z Celami, przez 

następujące Podmioty przetwarzające: 

 

Podwykonawców (zatwierdzonych przez klienta w ramach umowy lub w inny sposób)  

 

Standardowych dostawców usług Deloitte CE:  

 

Dostawcy usług z UE: 

4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapeszt, 1111, Węgry 

Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, Londyn, EC4A 3DW, Wielka Brytania 

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praga 4 – Lhotka, Republika Czeska 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 

1068 Budapeszt, Węgry 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska 

Deloitte Central Europe Service Centre s. r. o., Karolinská 654/2, 186 00, Praga 8, 

Republika Czeska 

Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praga 8, Republika Czeska 

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londyn, Wielka 

Brytania 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praga 9, Republika Czeska 

MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Bruksela, Belgia 

SI-Consulting Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Polska 

 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
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Dostawcy usług spoza UE: 

Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje ich przekazywanie poza terytorium Unii 

Europejskiej (UE). Dlatego podmiot Deloitte, którego z klientem łączy stosunek umowny, 

stosuje w swoich relacjach ze wszystkimi poniższymi podmiotami Standardowe klauzule 

umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniając 

w ten sposób właściwy poziom ochrony Danych osobowych wynikający z Obowiązującego 

prawodawstwa w zakresie ochrony danych.  

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 

14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hajdarabad  – 500 081, Telangana, 

Indie 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, Stany Zjednoczone 

Ameryki (wyłącznie w zakresie usług podatkowych i Global Employer Services)  

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, 

Stany Zjednoczone Ameryki 

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone 

Ameryki 

 

Administrator (Administratorzy) danych osobowych oraz podmiot przetwarzający dane 

(podmioty przetwarzające dane) mają obowiązek zapewnić odpowiednie technologiczne, 

fizyczne, administracyjne i proceduralne zabezpieczenia, odpowiadające standardom 

rynkowym stosowanym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, mają za 

zadanie chronić Dane osobowe przed bezprawnym wykorzystywaniem lub dostępem, a 

także przed naruszeniem ich bezpieczeństwa (zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu) 

zgodnie z zaleceniami i zasadami Deloitte CE, a także Obowiązującym prawodawstwem w 

zakresie ochrony danych. Podmioty Deloitte CE przetwarzające dane klientów posiadają 

również certyfikat ISO 27001 (ISO/IEC 27001 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji). 

Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne dla celów realizacji usług zgodnie z 

umową. 

 

Osoba będąca podmiotem danych osobowych ma prawo zażądać dostępu do swoich 

Danych osobowych oraz ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wycofać 

zgodę na przetwarzanie, a także posiada prawo do ich przenoszenia. Wszelkie prawa 

opisane powyżej można egzekwować poprzez przesłanie żądania drogą elektroniczną do 

administratora danych, na adres: CEprivacy@deloitte.com. Osoby, o których mowa 

powyżej mają również prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzoru w swoim kraju 

zamieszkania, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

Obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych.  

 

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
mailto:CEprivacy@deloitte.com

