REGULAMIN PROGRAMU CORAB MOBILE
§1
1. Na podstawie niniejszego regulaminu Użytkownik konta programu CORAB MOBILE, jako
Administrator danych w stosunku do przetwarzanych przez siebie danych osobowych należących do
klientów, inwestorów (dalej Powierzający), zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127,
poz. 2) zwanym dalej „RODO”, powierza ich przetwarzanie właścicielowi programu firmie Corab Sp. z
o.o., ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn, NIP 739-020-77-57, REGON 510519084, tel. +48895351790, email:
corab@corab.com.pl (dalej Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności
związane z przetwarzaniem danych osobowych (co stanowi przetwarzanie na polecenie, o którym
mowa w art. 29 RODO) na okres korzystania przez Użytkownika z konta programu CORAB MOBILE.
2. Celem powierzenia jest przygotowanie oferty dla klientów Administratora danych w programie
CORAB MOBILE.
3. Charakter przetwarzania obejmuje przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej oraz przy
wykorzystaniu systemów informatycznych / przetwarzanie danych o charakterze wykonywania takich
operacji jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i
zakresie określonym odpowiednio w punktach 2 i 3.
5. Powierzenie dotyczy następującej klientów, inwestorów Administratora danych.
6. Powierzenie obejmuje następujący dane osobowe zwykłe, w tym dane kontaktowe, między innymi:
imię i nazwisko, adres inwestycji, numer telefonu komórkowego, adres email.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do informowania Powierzającego przed rozpoczęciem
przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit.
a RODO.
8. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32
RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.
10. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w artykule 32 RODO oraz umożliwia administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji,
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

11. Podmiot przetwarzający pomaga Powierzającemu poprzez uzgodnione środki techniczne
i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.
12. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, Podmiot przetwarzający uczestniczy w realizacji obowiązków
Powierzającego, określonych w art. 32–36 RODO, w następującym zakresie:
zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych, zgłaszanie
naruszenia ochrony danych osobowych administratorowi danych.
13. Powierzający wyraża zgodę ogólną na dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, a Podmiot przetwarzający przestrzega warunków korzystania z
usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania,
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, zawierającym aktualny wykaz podmiotów, którym powierzył
powierzone do przetwarzania dane osobowe.
14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie istniejące kopie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych w terminie 14 dni po zakończeniu świadczenia usług związanych z
przetwarzaniem.
15. Podmiot przetwarzający odpowiedzialny jest za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
16. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym powierzonych na podstawie niniejszego regulaminu danych osobowych oraz
planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.
17. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od współpracujących
z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
18. Podmiot przetwarzający oświadcza, że z zastrzeżeniem punktem 13 niniejszego regulaminu
w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one
wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Powierzającego w innym celu niż
wykonanie celu przetwarzania, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego regulaminu.
19. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do
przetwarzania przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
20. Niniejszy regulamin zastępuje dotychczasowe porozumienia w zakresie powierzenia danych
osobowych w związku z dotychczasową współpracą między Powierzającym, a Podmiotem
przetwarzającym, jeśli ma to zastosowanie.

