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Brain Corporation 
Aneks Dotyczący Ochrony Danych do Umowy EULA 

 
Niniejszy Aneks Dotyczący Ochrony Danych do Umowy EULA („Aneks”) jest włączony i podlega 
warunkom Umowy Licencyjnej z Użytkownikiem Końcowym pomiędzy Państwem („Użytkownikiem 
Końcowym”) a Brain Corporation („Brain”) („EULA”; EULA i Aneks łącznie będą zwane dalej „Umową”).  
 
1. Zdefiniowane terminy. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim 

zdefiniowane inaczej, będą miały takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w umowie EULA. 
 
a. „Podmiot Stowarzyszony” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest 

kontrolowany lub znajduje się pod wspólną Kontrolą przedmiotowego podmiotu. „Kontrola” dla 
celów niniejszej definicji oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność lub kontrolę nad ponad 50% 
udziałów z prawem głosu w przedmiotowym podmiocie. 

b. „Roboty Obsługujące System BrainOS” oznaczają dowolnego robota zawierającego 
Oprogramowanie i udostępnianego w ramach aktywnej subskrypcji na mocy umowy EULA. 

c. „Dane Osobowe Użytkownika Końcowego” oznaczają Dane Osobowe przekazane firmie Brain 
przez pracowników, kontrahentów lub innych wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika 
Końcowego podczas korzystania z Oprogramowania Robotów obsługujących BrainOS. 

d. „Administrator” oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych. 

e. „Przepisy Dotyczące Danych” oznaczają przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych 
i prywatności mające zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych w dowolnej odpowiedniej 
jurysdykcji. 

f. „Osoba, Której Dane Dotyczą” oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, 
której dotyczą Dane Osobowe Użytkownika Końcowego. 

g. „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy. 

h. „Europejskie Przepisy Dotyczące Danych” oznaczają wszystkie obowiązujące ustawy i regulacje 
dotyczące ochrony danych i prywatności w jurysdykcjach europejskich, w tym, w przypadku 
terytoriów EOG, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz wszelkie późniejsze 
przepisy i powiązane krajowe wdrożenia („RODO”) oraz, w przypadku Wielkiej Brytanii, brytyjską 
ustawę o ochronie danych z 2018 r. 

i. „Pozaeuropejskie Przepisy Dotyczące Danych” oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy 
i regulacje dotyczące ochrony danych i prywatności poza europejskimi jurysdykcjami, opisano 
zgodnie z opisem w Załączniku IV. 

j. „Dane Osobowe” oznaczają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi Przepisami Dotyczącymi 
Danych. 

k. „Przetwarzać, Przetwarzane i Przetwarzanie” oznacza dowolną operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na Danych Osobowych Użytkownika Końcowego lub na zestawach Danych 
Osobowych Użytkownika Końcowego, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób 
zautomatyzowany, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie 
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

l. „Incydent Bezpieczeństwa” oznacza w związku z Usługami: (i) utratę lub niewłaściwe 
wykorzystanie (w jakikolwiek sposób) Danych Osobowych Użytkownika Końcowego; (ii) 
nieumyślne, nieupoważnione i/lub niezgodne z prawem ujawnienie, Przetwarzanie, zmianę, 
uszkodzenie, sprzedaż, wypożyczenie lub zniszczenie Danych Osobowych Użytkownika Końcowego 
lub inne naruszenie w odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika Końcowego; (iii) 
jakiekolwiek naruszenie lub wykorzystanie luki w zabezpieczeniach Danych Osobowych 
Użytkownika Końcowego w ramach Usług; lub (iv) wszelkie potwierdzone narażenie lub 
wykorzystanie luki w zabezpieczeniach Danych Osobowych Użytkownika Końcowego (które mogą 
wynikać z działania lub zaniechania działania), które mogłoby skutkować którymkolwiek ze zdarzeń 
opisanych w niniejszym punkcie (1.k.i) lub (1.k.iii). 

m. „Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Brain na rzecz Użytkownika Końcowego zgodnie 
z umową EULA. 

n. „Standardowe Klauzule Umowne” lub „SKU” oznaczają umowę zawartą między Użytkownikiem 
Końcowym a firmą Brain, stanowiącą Załącznik V do niniejszej Umowy, zgodnie z decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych 
klauzul umownych do przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym mającym 
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siedzibę w państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

o. „Podwykonawca Przetwarzania” oznacza każdą osobę trzecią, którą Brain angażuje zgodnie 
z Załącznikiem III do niniejszego Aneksu w celu wykonania Przetwarzania. 

p. „Okres Obowiązywania” oznacza czas trwania aktywnej subskrypcji w ramach umowy EULA.  

 
2. Przetwarzanie Danych. 

 
a. Role Stron. Strony przyjmują do wiadomości, że w odniesieniu do Przetwarzania Danych 

Osobowych Użytkownika Końcowego zgodnie z Usługami Użytkownik Końcowy jest 
Administratorem, a Brain jest podmiotem przetwarzającym. 

 
b. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Brain. Firma Brain i jej Podmioty Stowarzyszone będą 

przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika Końcowego zgodnie z udokumentowanymi pisemnymi 
poleceniami Użytkownika Końcowego. Firma Brain i Użytkownik Końcowy uzgadniają, że firma 
Brain i jej Podmioty Stowarzyszone będą przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika Końcowego 
w celach, w czasie oraz zgodnie z innymi szczegółowymi warunkami określonymi w Załączniku I. 
 

c. Obowiązki Użytkownika Końcowego w zakresie zgodności. Bez ograniczania ogólnego charakteru 
niniejszego Artykułu 2 (Przetwarzanie Danych) Użytkownik Końcowy zapewnia, że: 
 

i. Użytkownik Końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość i legalność 
Danych Osobowych Użytkownika Końcowego oraz środków, za pomocą których 
Użytkownik Końcowy pozyskał Dane Osobowe Użytkownika Końcowego; 
 

ii. Użytkownik Końcowy w szczególności potwierdza, że korzystanie przez niego z Usług 
nie będzie naruszać praw żadnej osoby, której dane dotyczą, która zrezygnowała dokonała 
wyłączenia opcji 
 sprzedaży lub innego ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika Końcowego, w zakresie 
mającym zastosowanie zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Danych; oraz 
 

iii. Użytkownik Końcowy podjął, a ponadto zobowiązuje się, że przez cały Okres 
Obowiązywania będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki (biorąc pod uwagę charakter 
okoliczności, w których Dane Osobowe Użytkownika Końcowego będą gromadzone), aby 
zapewnić zainteresowanym Osobom, Których Dane Dotyczą, dokładny, zrozumiały, zwięzły, 
wyraźny i łatwo dostępny opis wszystkich procedur przetwarzania Danych Osobowych 
Użytkownika Końcowego przeprowadzanych w ramach Aneksu i w związku z nim, które są 
wystarczające do spełnienia standardów i wymogów art. 13/14 RODO. 

 
3. Bezpieczeństwo Danych. 

 
a. Środki bezpieczeństwa firmy Brain. Uwzględniając aktualny stan techniki, koszt wdrożenia oraz 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania (zgodnie z tym, co zostało określone w Załączniku I) 
oraz ryzyko naruszenia praw lub swobód osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze, firma Brain wdrożyła i utrzymuje środki techniczne i organizacyjne mające na 
celu ochronę Danych Osobowych Użytkownika Końcowego przed przypadkowym lub niezgodnym z 
prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do Danych 
Osobowych Użytkownika Końcowego, zgodnie z dalszym opisem w Załączniku II. Brain może 
okresowo aktualizować lub modyfikować swój program bezpieczeństwa, pod warunkiem, że takie 
aktualizacje i modyfikacje nie obniżą znacząco ogólnego bezpieczeństwa Danych Osobowych 
Użytkownika Końcowego. 
 

b. Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa przez pracowników firmy Brain. Brain udzieli dostępu 
do Danych Osobowych Użytkownika Końcowego wyłącznie tym pracownikom, wykonawcom 
i Podwykonawcom Przetwarzania, którzy potrzebują takiego dostępu do realizacji zakresu swoich 
czynności i podlegają odpowiednim ustaleniom dotyczącym zachowania poufności.  
 

c. Pomoc firmy Brain w zakresie bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Danych 
Osobowych Użytkownika Końcowego oraz informacje dostępne firmie Brain, Brain zapewni 
Użytkownikowi Końcowemu zasadną pomoc niezbędną do wywiązania się przez Użytkownika 
Końcowego z jego obowiązków w odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika Końcowego 
w ramach Europejskich Przepisów Dotyczących Ochrony Danych, w tym art. 32–34 (włącznie) 
RODO, przez: 
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i. zapewnienie, że Podwykonawcy Przetwarzania firmy Brain wdrażają i utrzymują środki 
bezpieczeństwa zgodnie z Artykułem 3(a) (Środki bezpieczeństwa); 

 
ii. przestrzeganie warunków określonych w Artykule 4 (Incydenty Bezpieczeństwa); oraz 

  
iii. dostarczenie Użytkownikowi Końcowemu materiałów zgodnie z Artykułem 5 (Audyt) i 

Umową, w tym niniejszym Aneksem..  
 

4. Incydenty Bezpieczeństwa.  
 

a. Obowiązki firmy Brain. Firma Brain powiadomi Użytkownika Końcowego pocztą elektroniczną 
i/lub telefonicznie o każdym faktycznym Incydencie Bezpieczeństwa bez zbędnej zwłoki po 
uzyskaniu przez firmę Brain informacji. Brain podejmie zasadne kroki w celu zbadania przyczyny 
takiego Incydentu Bezpieczeństwa, zminimalizowania szkód dla Użytkownika Końcowego i 
zapobieżenia ponownemu wystąpieniu takiego Incydentu Bezpieczeństwa. Brain zbada każdy taki 
Incydent Bezpieczeństwa i podejmie niezbędne kroki w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
narażenia, które doprowadziło do takiego Incydentu Bezpieczeństwa, zgodnie z programem 
bezpieczeństwa firmy Brain i obowiązującym prawem. Strony uzgadniają, że będą koordynować w 
dobrej wierze opracowywanie treści wszelkich związanych z tym publicznych oświadczeń lub 
wszelkich wymaganych zawiadomień dla zainteresowanych Osób, Których Dane Dotyczą, i/lub 
zawiadomień dla odpowiednich organów ochrony danych. 

 
b. Obowiązki Użytkownika Końcowego. Poza uzgodnieniem treści związanych z tym publicznych 

oświadczeń lub wymaganych zawiadomień Użytkownik Końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za przestrzeganie przepisów dotyczących powiadamiania o incydentach mających zastosowanie do 
Użytkownika Końcowego oraz wypełnianie wszelkich obowiązków powiadamiania osób trzecich 
związanych z jakimkolwiek Incydentem Bezpieczeństwa. Powiadomienie firmy Brain lub reakcja na 
Incydent Bezpieczeństwa nie będzie interpretowana jako uznanie przez Brain jakiejkolwiek winy lub 
odpowiedzialności w odniesieniu do Incydentu Bezpieczeństwa. 

 
Użytkownik Końcowy zgadza się, że bez uszczerbku dla zobowiązań firmy Brain wynikających 
z Artykułu 4 (Incydenty Bezpieczeństwa) Użytkownik Końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za korzystanie przez siebie z Usług, w tym: 

 
i. odpowiednie korzystanie z Usług w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa 

odpowiedniego do ryzyka w odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika Końcowego;  
 

ii. zabezpieczanie danych uwierzytelniających konta, systemów i urządzeń używanych przez 
Użytkownika Końcowego w celu uzyskania dostępu do Usług; 

 
iii. zabezpieczanie systemów i urządzeń Użytkownika Końcowego, które firma Brain 

wykorzystuje w celu świadczenia Usług; oraz 
 

iv. tworzenie kopii zapasowych Danych Osobowych Użytkownika Końcowego. 
 
5. Audyty. Firma Brain ocenia, testuje i monitoruje skuteczność programu bezpieczeństwa Brain oraz 

dostosowuje i/lub aktualizuje program bezpieczeństwa Brain w sposób uzasadniony wynikami takiej 
oceny, testowania i monitorowania. Firma Brain może okresowo przeprowadzać ocenę wdrożenia i 
utrzymywania programu ochrony Danych Osobowych Użytkowników Końcowych firmy Brain oraz 
związanej z tym zgodności z Przepisami Dotyczącymi Danych („Raport z Audytu”). Na uzasadnione 
żądanie Użytkownika Końcowego firma Brain dostarczy aktualny w danym momencie Raport z Audytu; 
pod warunkiem jednak, że Użytkownik Końcowy wyrazi zgodę an to, że każdy taki Raport z Audytu 
stanowi Informacje Poufne firmy Brain. 
 

6. Ujawnienia wymagane z mocy prawa. Firma Brain może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika 
Końcowego i wszelkie inne informacje o Użytkowniku Końcowym urzędnikom państwowym, 
przedstawicielom organów ścigania lub podmiotom prywatnym, jeśli według zasadnego uznania firmy 
Brain uzna to za konieczne lub właściwe w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski, żądania i nakazy 
prawne, w tym wezwanie do sądu, nakaz sądowy, administracyjny lub arbitrażowy wydany przez organ 
wykonawczy lub administracyjny, organ regulacyjny lub inny organ rządowy, w celu ochrony 
bezpieczeństwa, własności lub praw firmy Brain lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, w celu zapobieżenia lub 
powstrzymania wszelkich działań nielegalnych, nieetycznych lub podlegających zaskarżeniu lub w celu 
zachowania zgodności z obowiązującym prawem. O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, firma 
Brain powiadomi Użytkownika Końcowego o wszelkich żądaniach i nakazach prawnych otrzymanych 
przez firmę Brain i związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownika Końcowego. 
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7. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 
a. Odpowiedzialność Użytkownika Końcowego z tytułu żądań. Jeśli firma Brain otrzyma żądanie od 

osoby, której dane dotyczą, w związku z Danymi Osobowymi Użytkownika Końcowego, firma Brain 
poinformuje osobę, której dane dotyczą, aby przekazała żądanie do Użytkownika Końcowego,  
a Użytkownik Końcowy będzie odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi na wszelkie takie żądania. 

 
b. Pomoc firmy Brain w spełnieniu żądania osoby, której dane dotyczą. Biorąc pod uwagę charakter 

przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Końcowych, Brain będzie wymagać od swoich 
Podwykonawców Przetwarzania udzielenia Użytkownikowi Końcowemu zasadnej pomocy 
niezbędnej do wywiązania się przez Użytkownika Końcowego z jego obowiązku wynikającego 
z obowiązujących przepisów prawa, polegającego na reagowaniu na żądania osób, których dane 
dotyczą, w tym, jeśli ma to zastosowanie, obowiązek reagowania przez Użytkownika Końcowego 
na żądania dotyczące korzystania z praw przez osobę, której dane dotyczą, określonych w rozdziale 
III RODO. Użytkownik Końcowy zwróci firmie Brain koszty wszelkiej takiej pomocy wykraczającej 
poza zapewnienie funkcji samoobsługi wchodzących w skład Usług po aktualnych w danym 
momencie stawkach usług profesjonalnych firmy Brain, które zostaną udostępnione Użytkownikowi 
Końcowemu na żądanie. 

 
8. Przekazywanie danych poza EOG. Jeśli przechowywanie i/lub przetwarzanie Danych Osobowych 

Użytkownika Końcowego ma miejsce na terenie EOG i wiąże się z przesyłaniem Danych Osobowych 
Użytkownika Końcowego poza EOG lub Szwajcarię, a do przesyłania takich danych zastosowanie mają 
Europejskie Przepisy o Ochronie Danych, firma Brain i jej Podwykonawcy Przetwarzania będą 
dokonywać takiego przekazywania zgodnie z SKU i udostępniać Użytkownikowi Końcowemu informacje 
o takim przekazywaniu na jego żądanie. 

 
9. Podwykonawcy Przetwarzania. Użytkownik Końcowy przyjmuje do wiadomości i, że firma Brain może 

zaangażować Podwykonawców Przetwarzania do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika 
Końcowego w imieniu Użytkownika Końcowego i wyraża na to zgodę. Lista zatwierdzonych 
Podwykonawców Przetwarzania znajduje się w Załączniku III. Użytkownik Końcowy zgadza się, że 
wszyscy tacy zatwierdzeni Podwykonawcy Przetwarzania mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika 
Końcowego w charakterze i celach określonych w niniejszym dokumencie. Firma Brain będzie prowadzić 
listę Podwykonawców Przetwarzania zgodnie z opisem w Załączniku III. Firma Brain zaktualizuje swoją 
witrynę internetową, aby uwzględnić nowych Podwykonawców Przetwarzania w ciągu dziesięciu (10) dni 
kalendarzowych przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika Końcowego przez 
Podwykonawcę Przetwarzania. Użytkownik Końcowy ma dziesięć (10) dni kalendarzowych na 
uzasadniony sprzeciw wobec dodania nowego Podwykonawcy Przetwarzania. 

10. Przechowywanie i niszczenie rejestrów. Firma Brain będzie przechowywać rejestry związane z 
czynnościami Przetwarzania wykonywanymi w imieniu Użytkownika Końcowego w odniesieniu do 
Danych Osobowych Użytkownika Końcowego co najmniej przez Okres Obowiązywania. Po rozwiązaniu 
niniejszej Umowy firma Brain usunie wszelkie znajdujące się w jej posiadaniu Dane Osobowe 
Użytkownika Końcowego, jednakże z zastrzeżeniem, że firma Brain może zachować kopię takich Danych 
Osobowych Użytkownika Końcowego w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. 

11. Powiadomienia. Powiadomienia, których przekazanie Użytkownikowi Końcowemu jest wymagane lub 
dozwolone na mocy niniejszej Umowy, mogą być przekazywane do głównego punktu kontaktowego 
Użytkownika Końcowego z firmą Brain. Powiadomienia wymagane lub dozwolone do przekazywania 
firmie Brain na mocy niniejszej Umowy można przesyłać, wysyłając wiadomość e-mail na adres 
privacy@braincorp.com. Użytkownik Końcowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, 
że taki adres e-mail jest ważny. 

12. Warunki właściwe dla określonych jurysdykcji. W zakresie, w jakim firma Brain przetwarza Dane 
Osobowe Użytkowników Końcowych pochodzące z Pozaeuropejskich Przepisów Dotyczących Danych i 
przez nie chronione, oprócz warunków określonych w niniejszym dokumencie mają ponadto zastosowanie 
warunki określone w Załączniku IV w odniesieniu do tych konkretnych jurysdykcji. W przypadku 
jakiegokolwiek konfliktu między takimi warunkami właściwymi dla danej jurysdykcji a niniejszym 
Aneksem pierwszeństwo mają takie warunki właściwe dla danej jurysdykcji. 

13. Moc obowiązująca niniejszych warunków. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, 
warunki niniejszego Aneksu, w tym Załączników, stanowią część Umowy i są do niej włączone, a 
warunki niniejszego Aneksu stanowią pełne i wyłączne porozumienie między Stronami w odniesieniu do 
jej przedmiotu. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między niniejszym Aneksem 
a warunkami umowy EULA, niniejszy Aneks będzie rozstrzygający. 
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Załącznik I – Szczegóły przetwarzania 

 

 

Przedmiot Wdrożenie przez Użytkownika Końcowego w określonych obiektach Robotów 
obsługujących system BrainOS w związku z ogólnym świadczeniem Usług na 
rzecz Użytkownika Końcowego na podstawie Umowy i zgodnie z nią. 

Czas Przetwarzania Całkowity czas przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika Końcowego 
przez firmę Brain na mocy Umowy to Okres Obowiązywania plus okres od 
wygaśnięcia Okresu Obowiązywania do momentu usunięcia wszystkich Danych 
Osobowych Użytkownika Końcowego przez firmę Brain zgodnie z Umową. 

Częstotliwość 

Przetwarzania 

W sposób ciągły 

Charakter i cel 

Przetwarzania 

Brain będzie przetwarzał wszelkie takie Dane Osobowe Użytkownika Końcowego 
w następujących celach:  

i. Przetwarzanie w celu wspierania Usług, w tym udostępnianie, 
wsparcie i konserwacja Usług, w tym inne przetwarzanie 
określone w Umowie Licencyjnej EULA. 
 

ii. Przetwarzanie w celu wykonania poleceń Użytkownika 
Końcowego, które są zgodne z Umową, w tym, między innymi, 
komunikowanie się z Użytkownikiem Końcowym, obsługa 
zgłoszeń serwisowych i próśb o wsparcie oraz ogólne wspieranie 
relacji biznesowych między firmą Brain a Użytkownikiem 
Końcowym. 

 
iii. Przetwarzanie określone w umowie EULA i/lub wymagane przez 

nią. 
 

iv. Tworzenie i uzyskiwanie zanonimizowanych i/lub 
zagregowanych danych związanych z korzystaniem z Usług, 
które nie identyfikują Użytkownika Końcowego ani żadnej osoby 
fizycznej, oraz wykorzystywanie, publikowanie lub 
udostępnianie takich danych osobom trzecim w celu ulepszania 
produktów i usług firmy Brain. 

Kategorie Danych i 

Osób, Których Dane 

Dotyczą 

Kategorie danych obejmują dane kontaktowe pracowników, wykonawców lub 
innych wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika Końcowego korzystających z 
Usług, które mogą obejmować imię, nazwisko, nazwę użytkownika, hasło 
i numer telefonu komórkowego. 
 
Osoby, Których Dane Dotyczą, to pracownicy, wykonawcy lub inni wyznaczeni 
przedstawiciele Użytkownika Końcowego, którzy mają dostęp do Usług. 
 
Nie rozważa się żadnych danych wrażliwych. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane Osobowe Użytkownika Końcowego będą przechowywane nie dłużej niż jest 
to konieczne lub właściwe w świetle celu Umowy i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, decyzjami i wytycznymi organów regulacyjnych. 

Przekazywanie 

danych przez 

Podwykonawcę 

Przetwarzania 

Informacje na temat przekazywania danych przez podwykonawcę przetwarzania 
znajdują się w Załączniku III. 



v2023_0123  6 

 

Załącznik II – Środki bezpieczeństwa 

 

Zabezpieczenia Brain obejmują odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, standardy, 

wymagania, specyfikacje lub obowiązki mające na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego 

do zagrożeń związanych z Przetwarzaniem i charakterem Danych Osobowych, które mają być chronione, 

z uwzględnieniem najnowocześniejszej techniki; kosztów wdrożenia; charakteru, zakresu, kontekstu i celów 

Przetwarzania; oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

i wadze. Dalsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wdrożone przez podmiot odbierający dane 

są opisane w Aneksie. 
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Załącznik III — Zatwierdzeni Podwykonawcy Przetwarzania 

 

Użytkownik Końcowy może znaleźć listę zatwierdzonych Podwykonawców Przetwarzania danych firmy 

Brain pod adresem: https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/. 

 

 

 

  

https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/
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Załącznik IV — Warunki właściwe dla określonych jurysdykcji 

Kalifornia:  

(1) Obowiązują następujące dodatkowe warunki związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych 

mieszkańców Kalifornii: 

a. Każda ze Stron będzie przestrzegać kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności 

konsumentów (California Consumer Privacy Act) („CCPA”), zmienionej przez kalifornijską 

ustawę o prawach do prywatności (California Privacy Rights Act) („CPRA”) (łącznie 

„Prawo o ochronie prywatności stanu Kalifornia”). 

b. W zakresie, w jakim firma Brain otrzymuje jakiekolwiek Dane Osobowe Użytkownika 

Końcowego (na potrzeby niniejszego Załącznika: Dane Osobowe zgodnie z definicją Prawa 

o ochronie prywatności stanu Kalifornia) dowolnego „konsumenta” (zgodnie z definicją 

Prawa o ochronie prywatności stanu Kalifornia) w celu przetwarzania (zgodnie z definicją 

Prawa o ochronie prywatności stanu Kalifornia) w imieniu Użytkownika Końcowego, 

zgodnie z Umową, firma Brain: 

i. będzie „Usługodawcą” dla Użytkownika Końcowego zgodnie z Prawem o ochronie 

prywatności stanu Kalifornia; 

 

ii. nie będzie przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać Danych Osobowych 

w żadnym innym celu niż określony cel Usług lub w inny sposób dozwolony przez 

Prawo o ochronie prywatności stanu Kalifornia, w tym w jakimkolwiek „celu 

biznesowym” (zgodnie z definicją Prawa o ochronie prywatności stanu Kalifornia); 

 

iii. potwierdza, że każdy upoważniony podwykonawca lub osoba trzecia, której 

Usługodawca ujawnia lub zapewnia dostęp do Danych Osobowych firmy Brain, 

podlega tym samym obowiązkom; 

 

iv. nie będzie przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać Danych Osobowych 

w „celach komercyjnych” (zgodnie z definicją zawartą w Prawie o ochronie 

prywatności stanu Kalifornia) innych niż świadczenie Usług; 

 

v. nie będzie przetwarzać żadnych Danych Osobowych do własnych celów ani do 

celów innych osób trzecich. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca nie będzie 

„sprzedawał” ani „udostępniał” Danych Osobowych, zgodnie z definicją tych 

terminów w Prawie o ochronie prywatności stanu Kalifornia. Usługodawca nie 

podejmie żadnych działań, które spowodowałyby, że Usługodawca przestałby być 

„usługodawcą”, zgodnie z definicją zawartą w Prawie o ochronie prywatności stanu 

Kalifornia, w odniesieniu do Danych Osobowych, i zaświadcza, że rozumie 

ograniczenia wynikające z Obowiązujących Umów i obowiązujących przepisów 

dotyczących prywatności. Wszelkie obowiązki wymagane od usługodawcy w celu 

spełnienia i utrzymania statusu usługodawcy zgodnie z Prawem o ochronie 

prywatności stanu Kalifornia lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

prywatności, obowiązującymi obecnie lub w przyszłości, uznaje się za włączone 

przez odniesienie jako wyraźne zobowiązania Usługodawcy na mocy niniejszej 

Umowy; 

 

vi. po zakończeniu świadczenia Usług Usługodawca na Państwa polecenie usunie 

wszystkie Dane Osobowe przetwarzane w Państwa imieniu i poświadczy, 
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że wykonał tę czynność, lub zwróci Państwu wszystkie Dane Osobowe przetwarzane 

w jego imieniu i usunie istniejące kopie; 

 

vii. będzie współpracować z Państwem i będzie pomagać Państwu w zapewnianiu 

zgodności 

z własnym Prawem dotyczącym prywatności stanu Kalifornia, zgodnie 

z Obowiązującymi Umowami, w tym między innymi poprzez dostarczanie żądanych 

Danych Osobowych w odpowiedzi na wnioski konsumentów, a także poprawianie 

lub usuwanie Danych Osobowych lub ograniczanie korzystania z wrażliwych 

Danych Osobowych, zgodnie z Prawem o ochronie prywatności stanu Kalifornia, 

w odpowiedzi na takie żądania; 

 

viii. przyznaje Państwu prawo do podjęcia uzasadnionych i odpowiednich kroków, w tym 

przeprowadzania zasadnych ocen, w celu zapewnienia, że Usługodawca 

wykorzystuje przekazane Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązkami firmy 

Brain wynikającymi 

z przepisów Prawa dotyczącego prywatności stanu Kalifornia. Usługodawca ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić Państwa, jeśli stwierdzi, że nie może już 

spełniać wymogów Prawa o ochronie prywatności stanu Kalifornia;  

 

ix. będzie przestrzegać i zapewniać taki sam poziom ochrony prywatności, jaki jest 

wymagany przez przepisy Prawa dotyczącego prywatności stanu Kalifornia, w 

zakresie mającym zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez 

Usługodawcę. Ponadto Usługodawca nałoży również wymogi Prawa dotyczące 

prywatności stanu Kalifornia, w stosownym zakresie, na wszystkich 

podwykonawców przetwarzających Dane Osobowe; oraz 

 

x. niezwłocznie (a w każdym przypadku w ciągu siedmiu dni od otrzymania) zastosuje 

się do pisemnych poleceń Użytkownika Końcowego związanych z odpowiadaniem 

na żądanie osoby fizycznej dotyczącego skorzystania z jej prawa do prywatności w 

odniesieniu do jej Danych Osobowych. 

(2) Jeśli firma Brain upoważni jakiegokolwiek podwykonawcę, Usługodawcę lub osobę trzecią do 

Przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika Końcowego, Brain zawrze postanowienia 

umowne, zgodnie z którymi taki podwykonawca, usługodawca lub osoba trzecia będzie 

„usługodawcą” w rozumieniu CCPA, a nie „osobą trzecią” zgodnie z definicją Prawa o ochronie 

prywatności stanu Kalifornia. 

Kanada: 

(1) Obowiązują następujące dodatkowe warunki związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych 

mieszkańców Kanady: 

 

a. W zakresie, w jakim jakikolwiek Podwykonawca Przetwarzania przetwarza Dane Osobowe 

Użytkownika Końcowego związane z mieszkańcami Kanady, taki Podwykonawca 

Przetwarzania jest osobą trzecią w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 

i dokumentach elektronicznych (Personal Data Protection and Electronic Documents Act), z 

którą firma Brain zawarła pisemną umowę z zasadniczo podobnymi zabezpieczeniami, jak 

określono w niniejszym Aneksie. Ponadto firma Brain przeprowadza odpowiednie badania 

due diligence każdego takiego Podwykonawcy Przetwarzania. 
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Załącznik V – Standardowe Klauzule Umowne 

 

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE 

 

Mając na uwadze decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. 

w sprawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom 

przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu 

ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 

 

Użytkownik Końcowy (zgodnie z definicją w umowie EULA) 

 

Organizacja przekazująca dane określona w powyższej tabeli („przekazujący dane”) 

 

- i - 

 

Brain Corporation 

 

(„odbierający dane”) 

każdy nazywany dalej „stroną”; łącznie „stronami”, 

 

PRZYJĘLI UZGODNIONE Klauzule Umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw 

trzecich od administratora danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym do podmiotu przetwarzającego 

dane w Stanach Zjednoczonych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. 

w sprawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych Podmiotom 

Przetwarzającym mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 (Klauzule) dla zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do ochrony 

prywatności oraz podstawowych praw i swobód osób fizycznych w celu przekazywania przez przekazującego 

dane odbierającemu dane danych osobowych określonych w Załączniku 1. 

Klauzule są dołączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie wraz z opcjami i opcjonalnymi modułami 

wybranymi w następujący sposób:: 

• Wszystkie Części: Moduł DRUGI 

• Część II, klauzula 9(a): OPCJA 2, ogólna pisemna zgoda na podwykonawstwo przetwarzania. 

• Część II, klauzula 11(a): OPCJA NIE JEST ZAWARTA 

• Część IV, klauzula 17: OPCJA 1, lokalizacja podmiotu przekazującego dane. 

• Część IV, klauzula 18: jurysdykcja powiązana z podmiotem przekazującym dane. 

Załączniki I, II, III i IV są dołączone do niniejszych Klauzul. 
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ANEKS I DO ZAŁĄCZNIKA V 

A. WYKAZ STRON 

Przekazujący dane: Użytkownik Końcowy, Administrator Danych (zgodnie z definicją zawartą 

w umowie EULA) 

Odbierający dane: Brain Corporation, Przetwarzający Dane 

B. OPIS PRZEKAZYWANIA 

 

Strony uzgadniają, że szczegółowy opis czynności przetwarzania Brain jest określony w Załączniku I do 

Aneksu. 

 

 

 

 

 

ANEKS II DO ZAŁĄCZNIKA V 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, W TYM ŚRODKI TECHNICZNE I 

ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH. 

 

Strony uzgadniają, że środki techniczne i organizacyjne są określone w Załączniku II do Aneksu. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS III DO ZAŁĄCZNIKA V 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZETWARZANIA 

 

Strony uzgadniają, że lista zatwierdzonych podwykonawców przetwarzania znajduje się w Załączniku III do 

Aneksu. 

 

  



v2023_0123  12 

 

ANEKS IV DO ZAŁĄCZNIKA V 

 

Strony uzgadniają, że Standardowe Klauzule Umowne stanowią odpowiednie zabezpieczenie zapewniające 

odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych Użytkowników Końcowych przekazywanych z EOG. 

Podmiot przetwarzający dane udokumentował ocenę wpływu przekazywania potwierdzającą to ustalenie, która 

jest udostępniana Administratorowi Danych na pisemny wniosek. 


