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Technical and Organizational Measures in  
Accordance With Art. 32 of the General Data  
Protection Regulation 
 
The technical and organizational measures 
described in Art. 32 GDPR are not intended for 
the public. This information is only accessible to 
the company data protection officer, to the 
respective supervisory authorities for data 
protection and to their own authorized 
employees of the respective data processing 
unit. 
 

Abbreviations 

• DC: Datacenter 
• B: softgarden Office Berlin 
• SB: softgarden Office Saarbrücken  

1. Confidentiality 

1.1. Entrance Control 

softgarden ensures that unauthorized persons 
have no access to the office, server and archive 
rooms.  
This is done by: 
 

Środki techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 
32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych 
 
Środki techniczne i organizacyjne opisane w art. 
32 RODO nie są przeznaczone do użytku 
publicznego. Informacje te są dostępne tylko dla 
Inspektora Ochrony Danych osobowych w 
przedsiębiorstwie, dla odpowiednich organów 
nadzoru ds. ochrony danych oraz dla własnych 
upoważnionych pracowników danej jednostki 
przetwarzania danych. 

Skróty 

• DC: Centrum danych 
• B: Biuro softgarden Berlin 
• SB: Biuro softgarden Berlin Saarbrücken 

1. Poufność 

1.1. Kontrola wejścia 

softgarden zapewnia, że osoby nieupoważnione 
nie mają dostępu do pomieszczeń biurowych, 
serwerowych i archiwum. Odbywa się to 
poprzez: 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Central reception area Centralny obszar recepcji X X -  
Access through an alarm system with 
activated guard 
 

Dostęp poprzez system 
alarmowy z aktywną osłoną 
 

X - -  

Access with coded keys and key 
issue only to authorized persons 
 

Dostęp z kluczami 
kodowanymi i wydawanie 
kluczy tylko dla osób 
upoważnionych 
 

X X X  

Logging of locks 
 

Logowanie zamków 
 

X X X  

Definition and documentation of the 
authorized persons 

Definicja i dokumentacja 
osób upoważnionych 

X X X  

Documentation of visit of non-
employees (e.g. maintenance staff, 
customers, service providers, 
partners, visitors ...) 

Dokumentacja wizyt osób 
niebędących pracownikami 
(np. pracowników obsługi 
technicznej, klientów, 
usługodawców, partnerów, 
gości...) 

X X - Visitors list at the 
reception in office Berlin 
 
Lista gości w recepcji w 
biurze w Berlinie 

Foreign companies, maintenance 
personnel and visitors may only enter 
the premises accompanied by an 
employee 
 

Przedsiębiorstwa 
zagraniczne, personel 
obsługujący i odwiedzający 
mogą wchodzić na teren 
obiektu wyłącznie w 

X X X  
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
towarzystwie pracownika 
 

Legitimation of the authorized 
persons (key, PinCode) 
 

Legitymizacja osób 
upoważnionych (klucz, kod 
PIN) 
 

X X X  

2-factor authentication access Dostęp do uwierzytelniania 
dwuskładnikowego 

X - -  

Withdrawal of access permissions 
after expiry of the authorization 

Cofnięcie uprawnień 
dostępu po wygaśnięciu 
upoważnienia 

X X X  

 
There are security areas with 
different access authorizations 

 
Istnieją obszary 
bezpieczeństwa o różnych 
uprawnieniach dostępu 

X X X  

1.2. Admission Control 

softgarden prevents IT systems from being used 
by unauthorized persons. This is done by: 
 

1.2. Kontrola wstępu 

softgarden uniemożliwia korzystanie z systemów 
informatycznych przez osoby nieupoważnione. 
Odbywa się to poprzez: 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Creation of a user account per user 
 

Tworzenie konta 
użytkownika na 
użytkownika 
 

X X X Use of non-personal 
support accounts for 
access to customer 
systems, access data 
are only accessible to 
authorized employees 
 
Korzystanie z 
nieosobowych kont 
pomocy technicznej w 
celu uzyskania dostępu 
do systemów klienta; 
dane dostępowe są 
dostępne tylko dla 
upoważnionych 
pracowników 

Authentication of persons authorized 
to process data by means of a 
password procedure (with special 
characters, minimum length 8 
characters, regular password 
change) 
 

Uwierzytelnianie osób 
upoważnionych do 
przetwarzania danych za 
pomocą procedury hasła 
(ze znakami specjalnymi, 
minimalna długość 8 
znaków, regularna 
zmiana hasła) 
 

X X X  

Passwords are stored encrypted Hasła są przechowywane 
w postaci zaszyfrowanej 

X X X  

Automatic blocking of the user 
account in case of multiple incorrect 

Automatyczna blokada 
konta użytkownika w 
przypadku wielokrotnego 

X X X  
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
entry of access data 
 

błędnego wprowadzenia 
danych dostępowych 
 

Automatic locking of the workplace 
during inactivity 
 

Automatyczne 
blokowanie stanowiska 
pracy podczas 
nieaktywności 
 

X X X  

Immediate blocking of authorizations 
when leaving employees (directive / 
work instruction) 
 
 

Natychmiastowe 
blokowanie uprawnień 
przy odejściu 
pracowników (dyrektywa / 
instrukcja pracy) 
 
 

X X X  

Regular control of the validity of 
permissions 

Regularna kontrola 
ważności pozwoleń 

X X X  

The use of lockable cabinets for 
storing paper files 
 

Zastosowanie 
zamykanych szafek do 
przechowywania plików 
papierowych 
 

X X - no file storage at office 
Saarbrücken 
 
brak przechowywania 
plików w biurze 
Saarbrücken 

Secure transmission of authentication 
secrets (credentials) in the network 
via TLS / HTTPS, SSH, VPN (IPSec, 
openVPN) 
 
 

Bezpieczne przesyłanie 
sekretów uwierzytelniania 
(danych 
uwierzytelniających) w 
sieci poprzez TLS / 
HTTPS, SSH, VPN 
(IPSec, openVPN) 
 
 

X X X  

Access IDs to workstations are 
manually locked during extended 
absence of the respective employee 
(30 days) and must be manually 
unlocked by the IT administration 
after return. 

Identyfikatory dostępu do 
stanowisk pracy są 
ręcznie blokowane 
podczas dłuższej 
nieobecności danego 
pracownika (30 dni) i po 
powrocie muszą zostać 
ręcznie odblokowane 
przez administrację IT. 

X X X  

1.3. Access Control 

The Contractor ensures that the persons 
authorized to use data processing systems can 
only access the data that is subject to their 
access authorization and that personal data may 
not be read, copied, edited or deleted without 
authorization during processing, use or storage.  
This is achieved through: 

1.3. Kontrola dostępu 

Zleceniobiorca zapewnia, że osoby 
upoważnione do korzystania z systemów 
przetwarzania danych mają dostęp tylko do tych 
danych, do których mają dostęp, oraz że dane 
osobowe nie mogą być odczytywane, 
kopiowane, edytowane lub usuwane bez 
upoważnienia podczas ich przetwarzania, 
użytkowania lub przechowywania.  
Osiąga się to dzięki: 
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Definition of access authorizations for 
the access to data (creation of an 
authorization concept) 

Definicja zezwoleń na 
dostęp do danych 
(stworzenie koncepcji 
zezwoleń) 

X X X  

 
Defining the powers to note, input, 
alteration and deletion of data 
processed as part of the contractor's 
fulfillment of the contract 
 
 

 
Określenie uprawnień do 
odnotowywania, 
wprowadzania, 
zmieniania i usuwania 
danych przetwarzanych w 
ramach realizacji zlecenia 
przez zleceniobiorcę 
 
 

X X X  

Storage of data on encrypted media Przechowywanie danych 
na zaszyfrowanych 
nośnikach danych 
 

X    

Regular control of access, input, 
modification and deletion 
 

Regularna kontrola 
dostępu, wprowadzania, 
modyfikacji i usuwania 
danych 
 

X - -  

 
Disposal of unwanted data carriers 
(directive / work instruction) 

 
Usuwanie niepożądanych 
nośników danych 
(dyrektywa / instrukcja 
pracy) 

X X X  

 
Written rule for copying data (IT 
security guideline / work instruction) 

 
Pisemna zasada 
kopiowania danych 
(instrukcja 
bezpieczeństwa 
informatycznego / 
instrukcja pracy) 

X X X  

Assignment of minimum 
authorizations (Need-to-know 
principle) 
 

Przydzielenie 
minimalnych uprawnień 
(zasada ograniczonego 
dostępu) 
 

X X X  

No assignment of generic or group 
IDs or passwords 
 

Brak przypisania 
ogólnych lub grupowych 
identyfikatorów lub haseł 
 

X - - Use of non-personal 
support accounts for 
access to customer 
systems, access data 
are only accessible to 
authorized employees 
 
Korzystanie z 
nieosobowych kont 
pomocy technicznej w 
celu uzyskania dostępu 
do systemów klienta; 
dane dostępowe są 
dostępne tylko dla 



Annex 2 to the Data Processing Contract in Accordance With Art. 28 of the 
General Data Protection Regulation  

Annex 2 to Data Processing Agreement –  
Technical and Organizational Measures Rev. 2.0 valid from 2021-07-01 Page 5 of 13 

 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
upoważnionych 
pracowników 

Avoid concentration of functions - 
Separate functions of administrator 
activities to different qualified persons 
 

Unikanie koncentracji 
funkcji – Oddzielne 
funkcje działań 
administracyjnych dla 
różnych 
wykwalifikowanych osób 

X X X  

Maintain a history of administrative 
changes 
 

Prowadzenie historii 
zmian administracyjnych 
 

X X X  

Access to the production 
infrastructure via VPN 
 

Dostęp do infrastruktury 
produkcyjnej za 
pośrednictwem VPN 
 

- X X  

1.4. Separation control 

softgarden ensures that data collected for 
different purposes can be processed separately. 
There is no need for a physical separation; a 
logical separation of the data is sufficient.  
This is done by: 
 

1.4. Kontrola separacji 

softgarden zapewnia, że dane zebrane w 
różnych celach mogą być przetwarzane 
oddzielnie. Nie ma potrzeby fizycznej separacji; 
wystarczy logiczna separacja danych. Odbywa 
się to poprzez: 
 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Identification of the collected data 
(file number ID, customer / 
transaction number) 

Identyfikacja zebranych 
danych (numer pliku, 
numer klienta / transakcji) 

X X X  

Logical separation of data processed 
for different clients Separation of 
functions / production / test 
 

Logiczna separacja 
danych przetwarzanych 
dla różnych klientów 
Separacja funkcji / 
produkcja / test 
 

X X X  

The personal data of the respective 
client are logically separated by 
assignment to the respective user 
account. 
 

Dane osobowe danego 
klienta są logicznie 
oddzielone poprzez 
przypisanie do danego 
konta użytkownika. 
 

- X X  
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2. Integrity 

2.1. Transmission control 

softgarden guarantees that personal data cannot 
be read, copied, edited or removed during 
electronic transmission, when being transported 
or when being saved and that where personal 
data transmissions via data transmission 
facilities are scheduled can be determined and 
reviewed. This is achieved through:  

2. Integralność 

2.1. Kontrola transmisji 

softgarden gwarantuje, że dane osobowe nie 
mogą być odczytywane, kopiowane, edytowane 
lub usuwane w trakcie transmisji elektronicznej, 
podczas transportu lub w trakcie zapisywania 
oraz że w przypadku planowanej transmisji 
danych osobowych za pomocą urządzeń do 
transmisji danych można je określić i sprawdzić. 
Osiąga się to dzięki: 

 
Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Determining the persons authorized 
to transmit or transport 
(electronically, manually) 

Określanie osób upoważnionych 
do przekazywania lub transportu 
(elektronicznie, ręcznie) 

X X X  

Checking the data for completeness 
after data transport, transmission 
and data transmission or storage 
 

Sprawdzanie danych pod kątem 
kompletności po transporcie, 
przekazaniu i przekazaniu lub 
przechowywaniu danych 
 

X X X Manual comparison 
with checksums 
 
Ręczne porównanie 
z sumami 
kontrolnymi 

Implementation of security 
gateways at the network transfer 
points 
 

Wdrożenie bramek 
bezpieczeństwa w punktach 
transferu sieci 
 

X X X  

Use of a recognized encryption 
method that encrypts all 
communications between the 
applicant and the contractor's 
servers. 
 

Zastosowanie uznanej metody 
szyfrowania, która szyfruje całą 
komunikację pomiędzy 
wnioskodawcą a serwerami 
Zleceniobiorcy. 
 

X X X  

Incoming and outgoing data 
streams are filtered by a modern, 
cascaded firewall solution 
 

Przychodzące i wychodzące 
strumienie danych są filtrowane 
przez nowoczesne, kaskadowe 
rozwiązanie firewall 
 

X X X  

As far as data carriers are 
transmitted by transport companies, 
the data carriers are only forwarded 
after prior authentication of the 
transport company. 

W przypadku gdy nośniki danych 
są przekazywane przez 
przedsiębiorstwa transportowe, są 
one przekazywane dopiero po 
uprzednim uwierzytelnieniu 
przedsiębiorstwa transportowego. 

X X X  

Paper and data media containing 
personal data are disposed of by a 
qualified disposal company in 
accordance with data protection 
laws. 

 
Papier i nośniki danych 
zawierające dane osobowe są 
utylizowane przez 
wykwalifikowaną firmę utylizującą 
zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

X X X  

The complete, privacy-adequate 
and permanent deletion of data 

 X X X  
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
carriers containing personal data is 
logged. The logs are kept audit-
proof for at least 12 months. 
 
 

Całkowite, nieodpowiednie pod 
względem ochrony prywatności i 
trwałe usunięcie nośników danych 
zawierających dane osobowe jest 
rejestrowane. Logi są prowadzone 
zgodnie z wymaganiami audytu 
przez co najmniej 12 miesięcy. 
 
 

2.2. Input Control 

softgarden ensures that whether and by whom 
personal data is entered into, edited on or 
removed from data processing systems can be 
subsequently determined and reviewed. This is 
achieved through: 

 
2.2. Kontrola wprowadzania danych 

softgarden zapewnia, że czy i przez kogo dane 
osobowe są wprowadzane, edytowane lub 
usuwane z systemów przetwarzania danych, 
mogą być następnie określone i zweryfikowane. 
Osiąga się to dzięki: 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Management of a documentation of the 
access authorizations (work instruction 
access groups and access authorization) 
 

Zarządzanie dokumentacją 
uprawnień dostępu (grupy 
dostępu do instrukcji 
roboczych i uprawnienia 
dostępu) 
 

X X X  

Recording of activities under the contract Rejestrowanie działalności 
w ramach umowy 

X X X  

Random control and evaluation of the 
protocol data for abuse 
 

Kontrola wyrywkowa i 
ocena danych protokołu 
pod kątem nadużyć 

X - X  

For all users who use the respective 
application programs for the processing of 
personal data, a history is kept, which 
records which user when which action has 
been performed, if this action modifies 
personal data. 
 

Dla wszystkich 
użytkowników, którzy 
korzystają z odpowiednich 
programów użytkowych do 
przetwarzania danych 
osobowych, 
przechowywana jest 
historia, w której 
zapisywane jest, który 
użytkownik wykonał daną 
czynność, jeśli czynność ta 
modyfikuje dane osobowe. 
 

- X X Capture history in 
the Just Hire 
application 
 
Przechwytywanie 
historii w aplikacji 
Just Hire 
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3.  Availability and Resilience  

3.1. Availability Control 

softgarden ensures the protection of personal 
data from random or intentional destruction or 
loss. This is achieved through: 

 
3. Dostępność i wytrzymałość  

3.1. Kontrola dostępności 

softgarden zapewnia ochronę danych 
osobowych przed przypadkowym lub celowym 
zniszczeniem lub utratą. Osiąga się to dzięki: 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Uninterruptible power supply 
(UPS) 
 

Nieprzerywalne źródło 
zasilania (UPS) 
 

X X X  

Virus protection (on 
workstations) 

Ochrona przed wirusami (na 
stanowiskach pracy) 

X X X Virus protection on windows 
workstations 
 
Ochrona przed wirusami na 
stanowiskach pracy w 
oknach 

Virus protection (on servers) Ochrona przed wirusami (na 
serwerach) 

X X X  

Firewall Firewall X X X  
Emergency plan Plan awaryjny X X X  
Georedundant datacenter Georedundantne centrum 

danych  
X - -  

Central fire alarm system Centralny system alarmu 
przeciwpożarowego 

X X -  

Availability monitoring Monitorowanie dostępności X X X All critical systems are 
monitored 24/7 through 
automated monitoring 
procedures 
 
Wszystkie krytyczne systemy 
są monitorowane 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w 
tygodniu za pomocą 
zautomatyzowanych 
procedur monitorowania 

3.2. Restorability 

softgarden  guarantees that the availability of 
and access to personal data can be rapidly 
restored through the following measures in case 
of physical or technical incidents. 

3.2. Przywracalność 

softgarden gwarantuje, że dostępność i dostęp 
do danych osobowych może być szybko 
przywrócony poprzez następujące środki w 
przypadku zdarzeń fizycznych lub technicznych. 
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Measure Środek DC B SB Remarks 
/ Uwagi 

Backup procedure acc. Backup concept 
(daily, weekly, monthly) 
 

Procedura tworzenia kopii 
zapasowej według koncepcji 
tworzenia kopii zapasowej 
(codzienna, tygodniowa, 
miesięczna) 
 

X X X  

Storage of backup data in data cabinets, 
safes, in the other fire compartment 
 

Przechowywanie danych kopii 
zapasowych w szafach z danymi, 
sejfach, w innej strefie pożarowej 
 

X X X  

3.3. Resilience 

softgarden guarantees availability and resilience 
of systems with critical business impact and 
impact on processing of personal data by the 
following technical and organizational measures: 

3.3. Wytrzymałość 

softgarden gwarantuje dostępność i 
wytrzymałość systemów o krytycznym wpływie 
biznesowym i wpływie na przetwarzanie danych 
osobowych poprzez następujące środki 
techniczne i organizacyjne: 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Virtualization and use of 
container infrastructures 
with load balancers 
 

Wirtualizacja i wykorzystanie 
infrastruktury kontenerowej z 
modułami równoważenia 
obciążenia 
 

X - -  

periodic penetration tests 
of the softgarden products 
to detect security leaks 
 

okresowe testy penetracyjne 
produktów softgarden w celu 
wykrycia wycieków 
zabezpieczeń 
 

X - - The test includes softgarden 
products in the datacenter 
environment. This is not 
applicable to softgarden offices. 
 
Test obejmuje produkty 
softgarden w środowisku centrów 
danych. Nie dotyczy to biur 
softgarden. 

 

4. Procedures for periodic review, 
evaluation and evaluation  

4.1. Dataprivacy management 

softgarden ensures a process of periodic review 
and evaluation of the effectiveness of technical 
and organizational safeguards. This is done by: 

4. Procedury okresowego przeglądu, oceny 
i ewaluacji  

4.1. Zarządzanie prywatnością danych 

softgarden zapewnia proces okresowego 
przeglądu i oceny skuteczności zabezpieczeń 
technicznych i organizacyjnych. Odbywa się to 
poprzez: 
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Measure Środek DC B SB Remarks 
/ Uwagi 

Instructing all employees about and 
subjecting them to data protection secrecy 
obligations (Art. 28(3) Letter b of the 
General Data Protection Regulation) 

Poinstruowanie wszystkich 
pracowników i poddanie ich 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
ochrony danych (art. 28 ust. 3 lit. b) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych) 

X X X  

Regular rating of the privacy level by the 
privacy team 
 

Regularna ocena poziomu ochrony 
prywatności przez zespół ds. ochrony 
prywatności 
 

X X X  

Third parties must submit a confidentiality 
statement 
 

Osoby trzecie muszą złożyć 
oświadczenie o poufności 
 

X X X  

If functional overlaps exist for organizational 
reasons, the four-eyes principle is applied 
and documented. 
 

Jeżeli ze względów organizacyjnych 
występuje nakładanie się funkcji, 
stosuje się i dokumentuje zasadę 
czterech oczu. 
 

- X X  

Defined rules of representation within 
functional groups  
 

Zdefiniowane zasady reprezentacji w 
ramach grup funkcjonalnych  
 

- X X  

4.2. Assessment of the appropriate level of 
protection (Art. 32 Sec. 2 GDPR) 

softgarden guarantees a documented 
assessment of an appropriate level of protection, 
in terms of the risks associated with the 
processing - in particular by destruction, loss, 
alteration, unauthorized disclosure or access - of 
the personal data processed in the order. This is 
done by:  

4.2. Ocena właściwego poziomu ochrony 
(art. 32 ust. 2 RODO) 

softgarden gwarantuje udokumentowaną ocenę 
odpowiedniego poziomu ochrony, pod 
względem zagrożeń związanych z 
przetwarzaniem – w szczególności poprzez 
zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione 
ujawnienie lub dostęp do danych osobowych 
przetwarzanych w zleceniu. Odbywa się to 
poprzez: 
 

 
Measure Środek DC B SB Remarks / 

Uwagi 
Carry out a risk analysis for the 
processing of personal data 
 

Przeprowadzenie analizy ryzyka w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych 
 

X X X  

Creation of protection requirement 
categories 
 

Tworzenie kategorii wymogów 
ochrony 
 

X X X  

Alignment of processes according to 
"Privacy by Design & Default" 

Ujednolicenie procesów zgodnie z 
zasadą „Prywatność w fazie 
projektowania i domyślnie” 

- X X  

If necessary, the implementation of a Data 
protection impact assessment  

W razie potrzeby, wdrożenie oceny 
skutków w zakresie ochrony danych  

X X X  
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4.3. Order Control (Art. 32 Sec. 3 and 4 
GDPR) 

softgarden guarantees that personal data 
processed in the order will only be processed in 
accordance with the instructions of the client and 
for the fulfillment of the contractually defined 
purpose. The contractor can prove this by 
means of a type approval pursuant to Art. 40 or 
an approved certification procedure pursuant to 
Art. 42 GDPR. If there is no certification, proof is 
provided by:   

4.3. Kontrola zlecenia (Art. 32 ust. 3 i 4 
RODO) 

softgarden gwarantuje, że dane osobowe 
przetwarzane w zleceniu będą przetwarzane 
wyłącznie zgodnie z instrukcjami klienta i dla 
realizacji określonego w umowie celu. 
Zleceniobiorca może to udowodnić w drodze 
homologacji typu zgodnie z art. 40 lub poprzez 
zatwierdzoną procedurę certyfikacji zgodnie z 
art. 42 RODO. Jeśli nie ma certyfikacji, dowód 
jest dostarczany przez: 
 

Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Clear contract design with subcontractors 
 

Jasny projekt umowy z 
podwykonawcami 
 

X X X  

Formalization of the order 
 

Formalizacja zlecenia 
 

X X X  

Regular control of activities 
 

Regularna kontrola działań 
 

X X X Monitoring of 
softgarden 
processes through 
internal audits 
 
Monitorowanie 
procesów 
softgarden poprzez 
audyty wewnętrzne 

The authorized representatives of the 
client and the persons authorized to 
receive instructions are defined by 
contract, and instructions are always given 
in written form. 
 

Upoważnieni przedstawiciele 
klienta i osoby upoważnione 
do otrzymywania instrukcji są 
określone w umowie, a 
instrukcje są zawsze 
podawane w formie 
pisemnej. 
 

X X X  

softgarden informs the client immediately 
about cases of data breaches, suspected 
violations of data protection, if errors are 
detected or other irregularities in the 
handling of the clients data. 
 
 

softgarden niezwłocznie 
informuje klienta o 
przypadkach naruszenia 
danych, podejrzeniu 
naruszenia ochrony danych, 
jeżeli zostaną wykryte błędy 
lub inne nieprawidłowości w 
obsłudze danych klienta. 
 
 

X X X  

Orders are recorded as a support ticket 
(minimum details: customer / customer, 
action / partial order, exact specification of 
the processing steps / parameters, 
processor, dates, recipients if necessary), 
where the work performed is documented. 
There is a clear assignment between 
support ticket number and sales order. 
 

Zlecenia są rejestrowane 
jako zgłoszenie wsparcia 
(minimalne dane: klient / 
klient, działanie / zlecenie 
częściowe, dokładna 
specyfikacja etapów 
przetwarzania / parametrów, 
procesor, daty, odbiorcy w 
razie potrzeby), gdzie 
wykonywana praca jest 

X X X  
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The Contractor confirms that he implemented the 
technical and organizational measures for the 
protection of the Principal's personal data—as 
described in Annex 2—before the 
commencement of data processing. The 
Contractor must ensure, regularly monitor and 
document the fulfillment of these requirements for 
the duration of the cooperation and must provide 
this documentation to the Principal on request. 

The technical and organizational measures are 
subject to technical progress and developments. 
Therefore, the Contractor may implement 
adequate alternative measures. However, the 
security level of the specified measures must be 
maintained 

Significant changes must be documented and 
provided to the Principal on request. 

 

Zleceniobiorca potwierdza, że przed 
rozpoczęciem przetwarzania danych wdrożył 
środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
ochronę danych osobowych Zleceniodawcy, 
opisane w Załączniku nr 2. Zleceniobiorca musi 
zapewnić, regularnie kontrolować i 
dokumentować spełnienie tych wymagań w 
czasie trwania współpracy i dostarczyć tę 
dokumentację Zleceniodawcy na jego żądanie. 

Środki techniczne i organizacyjne są uzależnione 
od postępu technicznego i rozwoju. W związku z 
tym Zleceniobiorca może wdrożyć odpowiednie 
środki alternatywne. Jednakże poziom 
bezpieczeństwa określonych środków musi być 
utrzymany. Istotne zmiany muszą być 
udokumentowane i przekazane Zleceniodawcy 
na jego żądanie. 

 

 

 

dokumentowana. Istnieje 
wyraźny podział między 
numerem zgłoszenia 
wsparcia a zleceniem 
sprzedaży. 
 

Declaration of Commitment for the 
Implementation of Technical and 

Organizational Measures 
Deklaracja zobowiązania do wdrożenia 

środków technicznych i organizacyjnych 


