
 

Załącznik nr 5 do Wymagań Ofertowych  
 
Ochrona Danych Osobowych 
Formularz Oceny Podmiotu 
Przetwarzającego 

 

 

FORMULARZ OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO 

Nazwa spółki 
 

 
Adres spółki 

 

 
Adres e-mail 

 

 
Telefon 

 

 
Data 

 

 
Pytanie 

 
Odpowiedź 

Czy w przypadku zawarcia ze spółką grupy JSW umowy 

powierzenia danych osobowych do przetwarzania będą 

Państwo prowadzić rejestr operacji przetwarzania danych 

osobowych, jakie mają być dokonywane w imieniu w/w 

spółki?. 

 
TAK 

 
NIE (powód) 

Czy stosują Państwo zatwierdzony kodeks postępowania, 

o którym mowa w art. 40, lub zatwierdzony mechanizm 

certyfikacji, o którym mowa wart. 42 RODO lub jakikolwiek 

inny certyfikat? Prosimy o podanie szczegółowych 

informacji. 

 
TAK 

 
NIE (powód) 

Czy zapewnią Państwo wsparcie spółce grupy JSW 

w trakcie: (A) sporządzania oceny skutków przetwarzania dla 

ochrony danych (OSD), (B) dokonywania powiadomień 

o naruszeniu ochrony danych, (C) konsultacji z PUODO 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz (D) 

realizowania praw osób, których dotyczą dane osobowe? 

 
TAK 

 
NIE (powód) 

Czy mogą Państwo informować spółkę grupy JSW 

w przypadku, gdyby uważali Państwo, że zlecenie 

przetwarzania danych osobowych złożone przez spółkę 

grupy JSW narusza przepisy obowiązującego prawa? 

 
TAK 

 
NIE (powód) 

Czy mogą Państwo zabezpieczyć i zwolnić spółkę grupy 

JSW z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty, 

roszczenia, koszty, szkody lub postępowania sądowe, jakie 

mogłaby ona ponieść w wyniku naruszenia przez Państwa 

przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO? 

 
TAK 

 
NIE (powód) 

Czy są Państwo ubezpieczeni od ryzyka związanego ze 

stratami, roszczeniami, kosztami, szkodami lub 

postępowaniami sądowymi, jakie mogłaby ponieść spółka 

grupy JSW w wyniku naruszenia przez Państwa przepisów 

o ochronie danych osobowych, w tym RODO? 

 
TAK 

 
NIE (powód) 

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo NIE posiada siedziby na 

terytorium UE, to czy posiadają Państwo przedstawiciela w 

UE? 

 
TAK (dane podmiotu). 

 
NIE (powód) 

Czy zamierzają Państwo korzystać z usług dalszych 

podmiotów przetwarzających? 

TAK (dane takich 

podmiotów i ich lokalizacja). 

 
NIE 

Z jakich środków technicznych i organizacyjnych mających 

na celu zapewnienie zgodność przetwarzania danych 

osobowych z przepisami obowiązującego prawa zamierzają 

Państwo korzystać? 

 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 

44-268 Jastrzębie-Zdrój 

ul. Węglowa 4 
odo@jzr.pl 
 

mailto:odo@jzr.pl

