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On behalf of  processed by the 

      
      
      

 softgarden e-recruiting GmbH 
Tauentzien Strasse 14 
10789 Berlin, Germany 
 

- hereafter referred to as the "client" -  - hereinafter referred to as "contractor",     
 
hereinafter jointly referred to as the Contract Parties. 

§ 1 General 

1. The contractor processes personal data on behalf of the client within the 
meaning of Art. 4 No. 8 and Art. 28 of Regulation (EU) 2016/679 – 
General Data Protection Regulation (GDPR).  

2. In the event of any contradictions, the provisions of this agreement with 
all its components shall take precedence over the provisions of the 
associated main contract (service agreements). 

3. If the term "data processing" or "processing" (of data) is used in this 
contract, this is based on the definition of "processing" within the 
meaning of Art. 4 No. 2 GDPR. 

4. The contractor undertakes to only use data centers in member states of 
the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) for the 
provision of the recruiting and applicant management system.  

 

 

W imieniu  przetwarzana przez 

      
      
      

 softgarden e-recruiting GmbH 
Tauentzienstraße 14 
10789 Berlín 
 

- zwany dalej „Zleceniodawcą”  - zwany dalej „Zleceniobiorcą” - 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami Umowy”. 

§ 1 Uwagi ogólne 

1. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe na zlecenie Zleceniodawcy 
w znaczeniu  art. 4 pkt. 8 i art. 28 Rozporządzenia (UE) 2016/679 
(RODO).  

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, postanowienia niniejszej 
umowy wraz ze wszystkimi jej elementami mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami powiązanej z nią umowy głównej (umowy o 
świadczenie usług). 

3. Jeżeli w niniejszej umowie używany jest termin „przetwarzanie 
danych” lub „przetwarzanie” (danych), rozumie się przez to definicję 
„przetwarzania” w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do korzystania z centrów danych w 
zakresie systemu rekrutacji i zarządzania kandydatami, znajdują się 
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5. The transfer for the purpose of provision in accordance with Paragraph 
4 of this Section to a third country may only take place if the special 
conditions of Art. 44ff. GDPR are fulfilled and the client agreed to the 
relocation in advance. The provisions of Section 7 shall apply. 

§ 2 Subject matter and duration of processing 

1. The subject of this agreement is the processing of personal data by the 
contractor in connection with the use of the recruiting and applicant 
management system as a Software as a Service (SaaS) by the client. 

2. The nature, scope and purpose of the processing of personal data on 
behalf of the controller are specified in Annex 1 to this agreement. The 
processing is based in particular on the instructions of the client and on 
the scope of the product provided by the contractor, its components and 
the processing carried out for these purposes.  

3. The contractor is only permitted to process data in a manner that 
deviates from the order processing if it carries out the processing as its 
own controller within the meaning of Article 4 No. 7 GDPR and identifies 
the processing as such. 

4. The term of the agreement for order processing depends on the term of 
the associated service agreements. 

§ 3 Rights and obligations of the client 

1. The client, as the controller, within the meaning of Art. 4 No. 7 GDPR is 
responsible for the protection of the rights of data subjects, which result 
from Art. 12 to 23 GDPR. 

wyłącznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

 
5. Przekazywanie danych  do państwa trzeciego w zakresie  

świadczenia zgodnie z ust. 4 może mieć miejsce tylko wtedy, gdy 
spełnione zostaną specjalne warunki art. 44 nn. RODO i gdy 
Zleceniodawca wyrazi uprzednio zgodę na takie przekazanie. 
Obowiązują postanowienia § 7. 

§ 2 Przedmiot i czas trwania przetwarzania 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przetwarzanie danych osobowych 
przez Zleceniobiorcę w związku z korzystaniem przez Zleceniodawcę 
z systemu rekrutacji i zarządzania kandydatami w postaci 
oprogramowania (”Software as a Service (SaaS)”). 

2. Rodzaj, zakres i cel zleconego przetwarzania danych osobowych 
zostały określone w Załącznik 1 do niniejszej umowy. Przetwarzanie 
realizowane jest w szczególności zgodnie ze  instrukcjami 
Zleceniodawcy oraz zakresem produktu dostarczonego przez 
Zleceniobiorcę, jego części składowych  oraz przetwarzania 
dokonywanego  w tych celach.  

3. Zleceniobiorca może dokonywać przetwarzania w sposób różniący 
się od zleconego tylko wtedy, gdy przetwarza on dane we własnym 
imieniu jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO i 
oznacza przetwarzanie to jako takie. 

4. Okres obowiązywania umowy o powierzenie przetwarzania danych 
uzależniony jest od okresów obowiązywania związanych z nią 
stosunków umownych (umów o świadczenie usług).  
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2. In the context of the processing carried out by the contractor on behalf 
of the client, the client, as the controller, is responsible for reporting and 
notifying in the event of a personal data breach, Art. 33 and 34 GDPR. 
The client is aware that personal data breaches must be reported to the 
supervisory authority within 72 hours.   

3. The client has the right to issue instructions to the contractor on the type, 
scope and procedure of data processing. Oral instructions must be 
confirmed immediately in text form (at least by email/ticket).  

4. The client undertakes to only have instructions issued by authorized 
persons. The contractor is entitled to assume a corresponding 
authorization where instructions are issued by the client. 

5. In deviation from Paragraph 4 of this Section, the client is entitled to 
name persons to the contractor who are authorized to issue instructions 
to the contractor. 

6. The client is entitled in accordance with Section 6 of this agreement to 
check compliance with technical and organizational measures of the 
contractor. 

§ 4 Obligations of the contractor 

1. In fulfillment of Section 3 Paragraph 2 of this agreement, the contractor 
is obliged to notify the client without delay of any personal data breach 
that is likely to lead to a risk to the rights and freedoms of the data subject 
and which the contractor processes on behalf of the client. 

 

§ 3 Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 

1. Jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO Zleceniodawca 
jest odpowiedzialny za ochronę praw osób, których dane dotyczą, 
wynikającą z art. od 12 do 23 RODO. 

2. W ramach realizowanego przez Zleceniobiorcę przetwarzania, 
Zleceniodawca jako administrator jest odpowiedzialny za zgłaszanie i 
zawiadamianie  w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, 
art. 33 i 34 RODO. Zleceniodawcy wiadomym jest, iż przypadki 
naruszenia ochrony danych osobowych należy zgłaszać organowi 
nadzorczemu w ciągu 72 godzin. 

3. Zleceniodawca ma prawo wydawać Zleceniobiorcy instrukcje 
dotyczące rodzaju, zakresu i sposobu przetwarzania danych. 
Dyspozycje ustne należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie 
(przynajmniej e-mailem/ticket).  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do wydawania instrukcji  wyłącznie 
przez osoby upoważnione do ich wydawania. W przypadku instrukcji 
wydanej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo zakładać 
właściwe upoważnienie do jego  wydawania. 

5. Niezależnie od ust. 4 Zleceniodawca ma prawo wskazać 
Zleceniobiorcy osoby upoważnione do wydawania  Zleceniobiorcy 
instrukcji.  

6. Zgodnie z § 6 niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo kontrolować 
przestrzeganie środków technicznych i organizacyjnych 
Zleceniobiorcy. 
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2. The contractor's notification to the client shall contain at least the 
following information on the incident: 

- A description of the personal data breach incident 
- Information on the data and data sets concerned and the scope of 

the data subjects  
- A preliminary assessment of the likely consequences of the personal 

data breach 
- A description of the measures and/or proposals for measures 

already taken/to be taken by the contractor to avert or mitigate 
adverse consequences affecting data subjects 

3. The contractor shall inform the client immediately if a supervisory 
authority takes action against the contractor in accordance with Article 
58 GDPR and this also concerns processing on behalf of the client 
carried out by the contractor. 

4. In fulfillment of Section 3 Paragraph 1 of this agreement, the contractor 
will immediately inform the client if data subjects assert their rights as a 
data subject against the contractor. The contractor undertakes to 
support the client in the fulfilment of the rights of the data subjects to the 
best of its ability, in particular in accordance with the instructions of the 
client and through appropriate technical and organizational measures. 

5. The contractor shall support the client in complying with the obligations 
specified in Art. 32 to 36 of the GDPR, taking into account the type of 
processing and the information available to the contractor. 
 

6. The contractor shall inform the client immediately if it believes an 
instruction issued by the client violates legal regulations. The contractor 
is entitled, without recognition of an obligation to check whether an 
unlawful instruction exists, to reject or suspend an instruction that it 
believes is unlawful until it is confirmed or changed by the client or to 

§ 4 Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy Zleceniobiorca jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania  Zleceniodawcy o 
każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które 
prawdopodobnie może prowadzić do zagrożenia praw i wolności 
osób, których one dotyczą, i które to dane Zleceniobiorca przetwarza 
na zlecenie Zleceniodawcy.  

  
2. Powiadomienie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę powinno 

zawierać co najmniej następujące informacje o incydencie: 

- Opis incydentu naruszenia danych osobowych 
- Informacje na temat danych i rejestrów danych, których to 

dotyczy, oraz zakresu osób, których to dotyczy 
- Wstępną ocenę prawdopodobnych konsekwencji naruszenia 

danych osobowych 
- Opis działań działań już podjętych przez Zleceniobiorcę i/lub  

działań proponowanych w celu uniknięcia lub złagodzenia 
negatywnych konsekwencji dla osób, których to dotyczy 

3. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeśli organ 
nadzorczy podejmie działania przeciwko Zleceniobiorcy zgodnie z art. 
58 RODO, a dotyczyć to będzie  również przetwarzania, które 
Zleceniobiorca realizuje na zlecenie Zleceniodawcy. 

4. Zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca niezwłocznie 
poinformuje Zleceniodawcę, jeśli osoby, których dane dotyczą będą 
dochodzić swoich praw wobec Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca 
zobowiązuje się w najlepszy możliwy sposób wspierać Zleceniodawcę 
w realizacji praw osób, których dane dotyczą, w szczególności 
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reject obviously illegal instructions at any time or to suspend processing 
relating to it. 
 

7. The contractor designates the customer service and support division as 
the authorized recipient of instructions, contact: support@softgarden.de. 
Employees of the division as well as area managers of the contractor 
are entitled to receive instructions. 
 

8. The contractor is required, in accordance with Section 9 of this 
agreement, to comply with the technical and organizational measures 
necessary for the processing. 

§ 5 Obligation to notify in the event of disclosure 

1. The contractor shall immediately inform the client of any request or 
demand for the disclosure of information, of any kind, by state authorities 
and other governmental bodies, insofar as these are in connection with 
the agreements concluded between the client and the contractor 
("obligation to notify") 

2. The client is solely responsible for the decision on and the procedure for 
disclosing the information concerned to state authorities/governmental 
bodies and is to be assisted by the contractor to the best of its ability in 
the disclosure. 

3. The contractor is only exempt from the obligation to notify the client if 
the contractor is obliged to disclose to state authorities/governmental 
bodies and to maintain secrecy towards the client. 

zgodnie z instrukcjami  Zleceniodawcy oraz poprzez odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne. 

5. Zleceniobiorca będzie wspierał Zleceniodawcę w przestrzegania 
obowiązków określonych w art. 32 do 36 RODO, z uwzględnieniem 
rodzaju przetwarzania i dostępnych mu informacji.. 
 

6. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeśli 
wydana przez niego instrukcja narusza w jego opinii przepisy prawa. 
Zleceniobiorca jest uprawniony, bez uznania obowiązku sprawdzania 
zgodności z prawem wydanej instrukcji  do  odrzucenia lub 
zawieszenia wykonani , którą uważa za niezgodną z prawem, do 
czasu jej potwierdzenia lub zmiany przez Zleceniodawcę, lub do 
odrzucenia w dowolnym momencie ewidentnie niezgodnej z prawem 
instrukcji  lub do wstrzymania wykonania związanego z tym 
przetwarzania. 
 

7. Jako upoważnionego odbiorcę instrukcji  Zleceniobiorca wskazuje 
dział obsługi klienta i wsparcia: support@softgarden.de. Pracownicy 
tego działu oraz osoby kierujące działem po stronie Zleceniobiorcy są 
uprawnieni do otrzymywania instrukcji. 
 

8. Zgodnie z § 9 niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do 
przestrzegania wymogów technicznych i organizacyjnych 
niezbędnych do przetwarzania.  

§ 5 Obowiązek powiadomienia o przypadku ujawnienia informacji  

1. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o każdym 
żądaniu lub prośbie o ujawnienie informacji wszelkiego rodzaju przez 
organy ścigania i inne jednostki państwowe, o ile są one związane z 
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§ 6 Control rights of the client 

1. The client has the right to carry out checks on compliance with technical 
and organizational measures or to have them carried out by auditors to 
be appointed in individual cases. The client has the right to verify the 
contractor's compliance with this agreement in the contractor's business 
operations during normal business hours and in consultation with the 
contractor by means of spot checks, which must be notified at least 14 
days in advance, giving reasons for the particular reason.   

 

2. The contractor shall ensure that the client can verify compliance with the 
obligations of the contractor pursuant to Article 28 GDPR. The contractor 
undertakes to provide the client with the necessary information on 
request and, in particular, to prove the implementation of the technical 
and organizational measures. 

3. The parties agree that on-site inspections according to Paragraph 1 of 
this Section will take place at most once a year and are only necessary 
if compliance with the obligations of the contractor under Article 28 
GDPR can not already be proven by evidence within the meaning of 
Paragraph 4 of this Section. In addition, on-site inspections by the client 
are to be justified under indication of the particular reason and are only 
permissible on more than one audit day per year in special exceptional 
cases. 

4. Proof of the technical and organizational measures for compliance with 
the special requirements of data protection in general as well as those 
relating to the order can be provided by:  

umowami zawartymi między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą 
(„Obowiązek Powiadomienia”). 

2. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzję i 
procedurę ujawniania danych informacji jednostkom państwowym, 
zaś Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by wspierać 
Zleceniodawcę w tym ujawnieniu. 

3. Zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku powiadomienia 
Zleceniodawcy jedynie wtedy, gdy Zleceniobiorca sam jest 
zobowiązany do ujawnienia danych względem jednostek 
państwowych oraz do zachowania poufności wobec Zleceniodawcy. 

§ 6 Prawa kontroli Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli 
przestrzegania środków technicznych i organizacyjnych lub do 
zlecenia jej przeprowadzenia przez audytorów wskazanych w 
pojedynczych przypadkach. Ma on prawo sprawdzić przestrzeganie 
niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę w miejscu  jego  działalności,, 
w normalnych godzinach pracy i w porozumieniu ze Zleceniobiorcą, 
za pomocą wyrywkowych kontroli, o których należy poinformować z 
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i podaniem jej szczególnej 
przyczyny. 

2. Zleceniobiorca zapewni, że Zleceniodawca  może stwierdzić fakt 
wywiązywania się przez Zleceniobiorcę z obowiązków wynikających 
z art. 28 RODO. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić 
Zleceniodawcy na jego żądanie niezbędnych informacji, a w 
szczególności przedstawić dowody na realizację środków 
technicznych i organizacyjnych. 

3. Strony uzgadniają, iż kontrole przeprowadzane na miejscu w 
rozumieniu ust. 1 będą odbywać się co najwyżej raz w roku i tylko 
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- current attestations, reports or report extracts from independent 
bodies (e.g. auditors, the auditing division, data protection officer, IT 
security department, data protection auditors, quality auditors); 

- suitable certification by an IT security or data protection audit (e.g.. 
according to “BSI-Grundschutz”). 

If other proof enables the client to satisfy itself that the technical and 
organizational measures in accordance with Annex 2 to this contract are 
being complied with in a manner that is reasonable and in line with the 
protection requirements, this proof shall also be suitable (e.g. concepts, 
guidelines, statements). 

5. In the event of a necessary (on-site) inspection by the client on the 
contractor’s premises, each party shall bear the costs incurred for the 
inspection, such as inspection, personnel and travel costs, itself. If the 
contractor's cooperation in connection with inspections exceeds the 
extent required according to Paragraph 3 of this Section and if this is 
associated with higher inspection expenses or the commissioning of 
external service providers by the contractor (e.g. several days of 
auditing), the costs incurred for this may be invoiced to the client 
according to the customary hourly and daily rates in the industry. 

§ 7 Subcontractors of the processor  

1. The client agrees to the commissioning of the subcontractors named in 
Annex 1 subject to the condition of a contractual agreement in 
accordance with Article 28 Para. 2-4 GDPR with the subcontractor. 

2. Change to the subcontractors named in Annex 1 or the use of further 
subcontractors shall be permitted if: 

 

wówczas, gdy wywiązywania się z obowiązków przez Zleceniobiorcę 
zgodnie z art. 28 RODO nie można już wykazać na podstawie dowodu 
w rozumieniu ust 4. Ponadto Zleceniodawca musi uzasadnić kontrole 
przeprowadzane na miejscu z podaniem szczególnej przyczyny. Są 
dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach przez więcej niż jeden 
dzień audytu w roku. 

4. Zasadniczo potwierdzenie realizacji środków technicznych i 
organizacyjnych w celu spełnienia szczególnych wymogów ochrony 
danych, jak również w zakresie pojedynczego zlecenia, może się 
odbyć na podstawie  

- aktualnych zaświadczeń, raportów lub wyciągów z raportów 
niezależnych organów (np. rewidentów gospodarczych, 
audytorów, Inspektorów Ochrony Danych, działów 
bezpieczeństwa IT, audytorów ochrony danych osobowych, 
audytorów jakości); 

- odpowiedniej certyfikacji poprzez audyty bezpieczeństwa IT lub 
ochrony danych (np. zgodnie z podstawową ochroną BSI). 

Jeżeli inne dowody umożliwiają Zleceniodawcy w odpowiedni sposób 
i zgodnie z wymogami w zakresie ochrony przekonanie się o 
przestrzeganiu środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z 
Załącznikiem 2 do niniejszej umowy, wówczas również one będą 
odpowiednie (np. koncepcje, wytyczne, oświadczenia). 

5. W przypadku niezbędnej kontroli (na miejscu) przez Zleceniodawcę u 
Zleceniobiorcy każda ze stron ponosi własne koszty, takie jak koszty 
kontroli, personelu i podróży. Jeśli współpraca Zleceniobiorcy w 
związku z kontrolami wykracza poza niezbędny zakres w rozumieniu 
ust. 3 i jeśli wiąże się to z większym nakładem dotyczącym kontroli 
lub też zleceniem przez Zleceniobiorcę przeprowadzenia kontroli 
zewnętrznym usługodawcom (np. audyt trwający kilka dni), 
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- the contractor indicates such outsourcing to subcontractors to the 
client in advance in text form or in an appropriate electronic form 
within a reasonable time, which may not be less than 14 days, and 

- the client does not object to the planned outsourcing in writing or in 
a suitable electronic form to the contractor by the time of the transfer 
of the data and 

- a contract in accordance with Article 28 Para. 2-4 GDPR will be 
concluded t, which meets the level of data protection and security of 
data processing required for the processing. 
 

3. As optional and/or as free of charge recognizable services of third-party 
providers or subcontractors of the contractor, which can usually be used 
by the client by a so-called "opt-in" procedure, do not establish any legal 
claim to the service in question or a specific provider of the service. In 
particular, the contractor reserves the right, in the event of an important 
reason, to deactivate or restrict these services. 

4. Services of third party providers, which can be booked via the 
contractor's platform and - if possible - also individually, and which can 
be integrated into the system by the contractor on order of the client, are 
- if not otherwise agreed upon - not subcontractors of the contractor and 
do not justify an obligation to control the contractor under data protection 
legislation. The contractor especially reserves the right to deactivate or 
restrict these services if there is an important reason for doing so. 

Zleceniodawca może zostać obciążony  poniesionymi kosztami 
według stawek godzinowych i dziennych, zwyczajowych dla branży. 

§ 7 Stosunki z podwykonawcami 

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na udzielenie podzleceń 
podwykonawcom wskazanym w Załączniku 1, pod warunkiem 
zawarcia z podwykonawcą umowy zgodnie z art. 28 ust. 2-4 RODO. 

2. Zmiana podwykonawców wskazanych w  Załączniku1 lub 
zaangażowanie kolejnych podwykonawców jest dozwolone pod 
warunkiem, że: 

 

- Zleceniobiorca z wyprzedzeniem powiadomi Zleceniodawcę o 
zaangażowaniu podwykonawców, w rozsądnym terminie, nie 
krótszym niż 14 dni, w formie pisemnej  lub w odpowiedniej formie 
elektronicznej oraz 

- Zleceniodawca nie wyrazi sprzeciwu wobec  planowanego 
zaangażowania podwykonawców na piśmie lub w odpowiedniej 
formie elektronicznej do czasu przekazania danych oraz 

- Zostanie zawarta umowa zgodnie  z art. 28 ust. 2-4 R, która 
będzie odpowiadać poziomowi  niezbędnemu dla ochrony i 
bezpieczeństwa przetwarzania danych  
 

3. Uznane jako opcjonalne i/lub jako bezpłatne usługi zewnętrznych 
dostawców lub podwykonawców Zleceniobiorcy, które zasadniczo 
mogą być realizowane przez Zleceniodawcę w ramach tzw. procedury 
„opt-in”, nie uzasadniają żadnych roszczeń prawnych do uzyskania 
danej usługi lub od konkretnego dostawcy usług. Zleceniobiorca 
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§ 8 Confidentiality of processing 

1. When processing on behalf of the client, the contractor is obliged to 
maintain confidentiality with regard to personal data that it processes 
and/or obtains knowledge of in connection with the service agreements.  

2. The contractor shall familiarize its employees with the data protection 
provisions applicable to them and oblige them to maintain the 
confidentiality of personal data. The contractor shall conduct regular 
data protection training for the employees. 

§ 9 Technical and organizational measures 

1. The contractor undertakes to ensure the technical and organizational 
measures necessary to comply with the applicable data protection 
regulations. This especially includes the requirements of Article 32 
GDPR. 

2.  The state of the art of the technical and organizational measures existing 
at the time the agreement is concluded can be found in Annex 2 to this 
agreement. The parties agree that changes to the technical and 
organizational measures may be necessary in order to adapt to technical 
and legal circumstances. 

3. The contractor shall document major any changes to the measure taken 
and make them available to the client on request. The client is entitled 
to review the technical and organizational measures taken by the 
contractor or to have them checked by an expert third party. The 
provisions of Section 6 of this agreement apply. 

4. The contractor shall publish and regularly update the proofs of 
compliance with technical-organizational measures, as well as in 

zastrzega sobie w szczególności prawo do dezaktywacji lub 
ograniczenia tych usług z ważnej przyczyny. 

4. Usługi od dostawców zewnętrznych, które mogą być rezerwowane za 
pośrednictwem platformy Zleceniobiorcy i – w miarę możliwości – 
także indywidualnie, i które mogą być zintegrowane z systemem przez 
Zleceniobiorcę na zlecenie Zleceniodawcy, nie są  – o ile nie 
uzgodniono inaczej –usługami podwykonawców Zleceniobiorcy i nie 
powodują powstania  prawa do kontroli Zleceniobiorcy na podstawie 
przepisów o ochronie danych. Zleceniobiorca zastrzega sobie w 
szczególności prawo do dezaktywacji lub ograniczenia tych usług z 
ważnej przyczyny. 

§ 8 Zobowiązanie do zachowania poufności 

1. Przetwarzając dane na zlecenie, Zleceniobiorca jest zobowiązany do 
zachowania w poufności danych osobowych, które przetwarza i/lub o 
których dowie się  się w związku z umowami o świadczenie usług. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapoznania  swoich pracowników 
z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych i 
zobowiązania ich do zachowania w poufności danych osobowych. 
Zleceniobiorca będzie przeprowadzał regularne szkolenia z ochrony 
danych osobowych dla swoich pracowników. 

§ 9 Środki techniczne i organizacyjne 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy do 
zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych wymaganych 
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w 
szczególności z art. 32 RODO. 
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accordance with Section 6 of this agreement, on its website, insofar as 
these are designated for publication at its reasonable discretion and/or 
due to another obligation of the contractor. 

§ 10 Obligations of the contractor after termination 

After termination of the service agreements or earlier upon request by 
the client - but at the latest upon termination of the service agreements 
- the contractor shall return to the client, at the client's discretion and on 
the client's instructions, all documents, data and processing or utilization 
results created as well as data files relating to the contractual 
relationship that have come into its possession or delete them in 
accordance with data protection requirements. The same shall apply to 
test and reject material. Any statutory retention obligations or overriding 
interests for the storage of data are excluded from the deletion. The 
contractor shall be obligated to treat as confidential any information of 
which it becomes aware in connection with this agreement, even beyond 
the end of the main service agreement. 

 

§ 11 Liability and damages 

1. The client and contractor are liable to data subjects in accordance with 
the provisions of Article 82 GDPR. 

2.  Stan środków technicznych i organizacyjnych istniejących w chwili 
zawarcia umowy jest określony w Załączniku 2 do niniejszej umowy. 
Strony umowy uzgadniają, że może zaistnieć konieczność zmiany 
środków technicznych i organizacyjnych w celu ich dostosowania do 
okoliczności technicznych i prawnych.  

3. Zleceniobiorca będzie  dokumentował istotne zmiany w zakresie 
podjętych środków i udostępni je Zleceniodawcy na żądanie. 
Zleceniodawca jest upoważniony do sprawdzania podjętych przez 
Zleceniobiorcę środków technicznych i organizacyjnych lub zlecać ich 
sprawdzenie kompetentnej osobie trzeciej. Mają zastosowanie 
postanowienia § 6 niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca będzie dowody na realizację środków technicznych i 
organizacyjnych oraz  informacje zgodnie z § 6 niniejszej umowy 
publikował i regularnie aktualizował  na swojej stronie internetowej, o 
ile są one przeznaczone do publikacji według uzasadnionego uznania 
Zleceniobiorcy i/lub ze względu na inne jego obowiązki  . 

§ 10 Obowiązki  Zleceniobiorcy po zakończeniu umowy 

Po zakończeniu umów o świadczenie usług lub wcześniej na życzenie 
Zleceniodawcy – najpóźniej jednak w chwili zakończenia umów o 
świadczenie usług – Zleceniobiorca zobowiązany jest zgodnie z 
wyborem  i na polecenie Zleceniodawcy zwrócić mu lub usunąć 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych  wszystkie 
posiadane przez siebie dokumenty, dane i utworzone wyniki 
przetwarzania lub używania , jak również bazy danych pozostające w 
związku ze stosunkiem umownym. To samo dotyczy materiałów 
testowych i odrzuconych. Wszelkie ustawowe obowiązki i dotyczące 
prawa zatrzymania   lub ochrony nadrzędnych interesów w zakresie  
przechowywania danych są wyłączone z obowiązku usunięcia  
danych.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do traktowania jako poufne 
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2. If a data subject asserts claims for damages against one of the parties 
due to a breach of data protection provisions, the party against which 
the claim is asserted shall inform the other party immediately. 

3. The parties shall assist each other in defending against claims for 
damages by data subjects, unless this would jeopardize the legal 
position of one party in relation to the other party or the supervisory 
authority. 

§ 12 Final provisions 

1. In the event of any contradictions, the provisions of this agreement with all 
its components shall take precedence over the provisions of the 
associated main contract  

2. If any provision of this agreement should be or become invalid, the validity 
of the remaining provisions of the contract shall not be affected. In this 
case, the parties shall be deemed to have agreed on another provision 
that comes as close as possible to the meaning and economic purpose of 
the invalid provision. 

3. This agreement, as well as amendments and additions to the agreement, 
may be concluded both in writing and in an appropriate electronic form. 
Material changes or additions to this agreement will only be effective if 
they are accepted or signed by the management of the contractor. 

4. Annexes 1 and 2 to the agreement shall form an essential part thereof. 

5. The contractual relationship and its performance shall be governed 
exclusively by the Polish law. For all disputes arising from or in connection 

wszelkich informacji, o których dowiedział  się w związku z niniejszą 
umową, również po zakończeniu głównej umowy serwisowej. 
 
  

§ 11 Odpowiedzialność cywilna i odszkodowanie 

1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca ponoszą odpowiedzialność wobec 
osób, których dotyczą dane, zgodnie z przepisem art. 82 RODO. 

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą dochodzi roszczeń 
odszkodowawczych przeciwko jednej ze stron umowy z powodu 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, wówczas 
strona, której dotyczy roszczenie, musi niezwłocznie poinformować o 
tym drugą stronę. 

3. Strony będą się wzajemnie wspierać w  obronie przed roszczeniami 
odszkodowawczymi osób, których dotyczą dane, chyba że 
zagroziłoby to pozycji  prawnej jednej ze stron wobec drugiej lub 
organu nadzorczego. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności  postanowienia niniejszej 
umowy wraz ze wszystkimi jej elementami mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami powiązanej umowy głównej. 

2. Jeżeli jedno postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie  się 
nieważne, nie ma to wpływu na ważność  pozostałych postanowień 
umowy.. W takim przypadku obowiązuje, jako ustalone przez strony, 
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with this contract, the place of jurisdiction agreed in the main contract shall 
apply (service agreement). - insofar as permissible. 

6. This Agreement is executed in Polish and English language. In case of 
any discrepancies, the English version shall prevail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

postanowienie , które najbardziej odpowiada treści i celowi 
ekonomicznemu postanowienia nieważnego. 

3. Niniejsza umowa oraz zmiany i uzupełnienia umowy mogą być 
zawierane w formie pisemnej lub w odpowiedniej formie elektronicznej. 
Istotne zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy są skuteczne tylko 
wtedy, gdy zostaną zaakceptowane lub podpisane przez Zarząd  
Zleceniobiorcy. 

4. Załączone do niniejszej umowy Załączniki 1 i 2 stanowią jej integralną  
część składową. 

5. Do niniejszego stosunku umownego oraz jego realizacji ma 
zastosowanie  wyłącznie prawo polskie. Wszystkie spory z i w związku 
z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd właściwy określony w 
umowie głównej (umowa o świadczenie usług), o ile jest to 
dopuszczalne. 

6. Niniejsza Umowa została zawarta w polskiej i angielskiej wersji 
językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo ma 
angielska wersja językowa. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Uszczegółowienie umowy przetwarzania danych  
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Agreement 
 
 

 

 

 

Załącznik nr 2: Środki techniczne i organizacyjne 

 

 

 

 

 

 

     

 Place, Date / Miejsce, data  Place, Date / Miejsce, data  

  
 

  
 

 

 Client 
Principal / Zleceniodawca 
Name / Signature / Company Stamp // Imię i nazwisko / Podpis / Pieczątka firmy 

 Contractor / Kontrahent 
softgarden e-recruiting GmbH 
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Processing Specification 

1. Subject of the processing: 

The subject of this agreement is the processing of personal data by the recruitment 
and applicant management software, including the booked product components 
and any kind of ancillary processing, processed on the client’s behalf. 

 

2. Processing type: 

“Processing” is defined as in Article 4 No. 2 of the General Data Protection 
Regulation. This means any operation or set of operations which is performed on 
personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, 
such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or 
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or 
otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 
destruction. 

 

3. Processing purposes and specification: 

The main purposes of processing are recruitment and applicant management, 
including: 

• Structured collection of applicant data 

• Structured presentation of applicant data 

• Communication with applicants, recruiters and HR managers 

• Implementation and communication of and with third parties and 
cooperation partners 

• Assessment of applicant data as part of reports 

• Providing a talent pool 

• Retrieving feedback for applicants and employees hired via the software 

Specyfikacja przetwarzania 

1. Przedmiot przetwarzania: 

Przedmiotem umowy jest przetwarzanie danych osobowych przez  oprogramowanie 
do rekrutacji i zarządzania kandydatami, w tym elementów zarezerwowanych 
produktów oraz szeroko rozumianego przetwarzania dodatkowego, które są 
przetwarzane na zlecenie Zleceniodawcy. 

 

2. Rodzaj przetwarzania: 

Do „przetwarzania” ma zastosowanie definicja zawarts wart. 4 pkt. 2 RODO. Obejmuje 
to każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 
taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie,  modyfikowanie, pobieranie , przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesyłanie,, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie. 

 

3. Cele i  uszczegółowienie  przetwarzania: 

Główne cele przetwarzania to rekrutacja i zarządzanie kandydatami do pracy, w tym 

• uporządkowane gromadzenie danych kandydatów, 

• uporządkowana  prezentacja danych kandydatów, 

• komunikacja pomiędzy kandydatami, rekruterami i menedżerami HR, 

• wdrażanie i komunikacja z i wobec osób trzecich oraz  i partnerów 
współpracujących, 

• ocena danych kandydatów w formie sprawozdań, 

• udostępnianie  puli talentów oraz 

• składanie zapytań o informacje zwrotne od kandydatów i pracowników 
zatrudnionych poprzez użycie oprogramowania. 
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Data Subject Categories 

Data of the following groups of persons will be processed on behalf of the client: 

• Applicants of the client 
• Recruiters, employees and HR managers of the client 
• Job seekers and prospective applicants 

 

Personal Data Categories 

The following categories of personal data of applicants may be affected: 
• Personal details:  

Title, academic degree, first name, last name, nationality, date of birth, etc. 

• Contact and address details: 
Street, house number, ZIP code, city, country, state, telephone number, fax 

number, email address, etc. 

• Application data: 
Application image, letter, CV, work experience/reports, (higher education) reports 

and other qualifications, driver’s license, willingness to travel, etc. 

• Account and protocol data:  
Applicant account, username, IP address, logfiles 

• Usage data, if personal: 
Email content, invitations, feedback, evaluations, etc. 

• Special categories of personal data within the meaning of Article 9 of the 
General Data Protection Regulation:  

 

Kategorie osób, których dane dotyczą 

Przetwarzanie danych w ramach zlecenia dotyczy następujących grup osób: 

• kandydaci Zleceniodawcy 
• rekruterzy, pracownicy i menadżerowie HR Zleceniodawcy 
• osoby poszukujące pracy i osoby zainteresowane rekrutacją 

 

Rodzaje danych osobowych 

Przedmiotem mogą być następujące kategorie danych osobowych kandydata  
• informacje osobiste:  

tytuł, stopień akademicki, imię, nazwisko, narodowość, data urodzenia itp. 

• dane kontaktowe i adresowe: 
ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo , numer telefonu, 

faks, adres e-mail itp. 

• dane dotyczące aplikacji: 
zdjęcie aplikacyjne, list motywacyjny, życiorys, doświadczenie zawodowe / świadectwa 

pracy, świadectwa (z wyższej uczelni) i inne uprawnienia, kategorie prawa jazdy, 

gotowość do odbywania podróży itp. 

• dane dotyczące konta i rejestrowania:  
konto kandydata, identyfikator użytkownika, adres IP, pliki dziennika 

• dane dotyczące użytkowania, jeśli dotyczą one danych osobowych: 
treść e-maili, zaproszenia, opinie, oceny itp. 

• Szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO:  
O ile podano/wyrażono zgodę, możliwe wywnioskowanie tożsamości  lub z przyczyn 

merytorycznych konieczne: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne/przynależność 
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If disclosed/consented, identification possible or necessary for other objective 

reasons: Ethnic origin, political opinions/party affiliation, trade union membership, 

religious or philosophical beliefs, genetic/biometric data (e.g., application image), 

data concerning health (e.g., about a pregnancy, disability or health-based 

restrictions), sexual orientation (e.g., sex/gender, homosexuality), etc. 

 

The following categories of personal data of recruiters, employees and HR 
managers may be affected: 

• Personal details:  
Title, academic degree, first name, last name, functional level, company, etc. 

• Contact details and address data: 
Registered office, telephone number, fax, email address, etc. 

• Account and protocol data:  
Username, IP address, logfiles, role, protocols of processing within the system, etc. 

• Usage data: 
Comments, email content, invitations, feedbacks, evaluations, etc. 

Data Processing Locations 

Data will be processed on behalf of the client at the following locations: 

softgarden e-recruiting GmbH (Contractor’s offices) 

Berlin office: Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany 

Saarbrücken office: Europaallee 29, 66113 Saarbrücken, Germany 

myLoc managed IT AG Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf Germany (Data 
Center) 

partyjna, przynależność związkowa, przekonania religijne lub ideologiczne, dane 

genetyczne/biometryczne (np. zdjęcie aplikacyjne), dane zdrowotne (np. informacje o 

ciąży, informacje o niepełnosprawności lub ograniczeniach zdrowotnych), informacje o 

orientacji seksualnej (np. płeć, homoseksualizm) itp. 

 

Przedmiotem mogą być następujące kategorie danych osobowych rekruterów, 
pracowników i menedżerów HR: 

• informacje osobiste:  
tytuł, stopień akademicki, imię, nazwisko, funkcja, przedsiębiorstwo itp. 

• dane  kontaktowe i adresowe: 
siedziba przedsiębiorcy, numer telefonu, faks, adres e-mail itp. 

• dane dotyczące konta i rejestrowania:  
identyfikator użytkownika, adres IP, pliki dziennika, rola, rejestrowanie przetwarzania w 

systemie itp. 

• Dane dotyczące  korzystania: 
komentarze, treść e-maili, zaproszenia, opinie, oceny itp. 

Miejsca przetwarzania danych 

Przetwarzanie na zlecenie odbywa się w następujących miejscach: 

softgarden e-recruiting GmbH (pomieszczenia służbowe Zleceniobiorcy) 

lokalizacja w Berlinie: Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin 

lokalizacja w Saarbrücken: Europaallee 29, 66113 Saarbrücken 

myLoc managed IT AG Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf (centrum danych) 
lokalizacje usługodawcy: Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf; In der Steele 40599 
Düsseldorf 
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Service provider’s locations: Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Germany; In 
der Steele, 40599 Düsseldorf, Germany 

PlusServer GmbH Welserstraße 14 51149 Cologne Germany (Data Center) 
Service provider’s locations: In der Steele, 40599 Düsseldorf, Germany; 
Welsestraße 14, 51149 Cologne, Germany 

Contractor’s Persons Authorized to Receive Instructions 

The contractor authorized the following persons to receive instructions from the 
client: 

Team Customer Service: support@softgarden.de  

Contractor's Data Protection Officer 

The Contractor's data protection officer is: 

Marco Tessendorf, procado Consulting, IT- & Medienservice GmbH 
Warschauer Str. 58a 
10243 Berlin, Germany 

Contact Details: edsb@procado.de  

Commissioned Subcontractors 

Use of subcontractors or optional and/or free services will normally be confirmed 
by the recruitment system via a so-called “opt-in” procedure of the user. To not 
make software availability dependent on third-party services, the contractor will also 
offer to implement third-party services, which may especially be booked via the 
client’s Marketplace and—if possible—individually, on the system for the client.  

 

 

 

 
PlusServer GmbH Welserstraße 14 51149 Köln (centrum danych) 
lokalizacje usługodawcy: In der Steele 40599 Düsseldorf; Welsestraße 14 51149 Köln 

Osoby upoważnione przez Zleceniobiorcę do odbioru poleceń 

Następujące osoby po stronie Zleceniobiorcy są uprawnione do otrzymywania 
poleceń od Zleceniodawcy: 

Team Customer Service: support@softgarden.de  

Inspektor Ochrony Danych Zleceniobiorcy 

Inspektorem Ochrony Danych Zleceniobiorcy jest: 

Marco Tessendorf, procado Consulting, IT- & Medienservice GmbH,  

Warschauer Str. 58a 
10243 Berlin  

kontakt: edsb@procado.de  

Autoryzowani podwykonawcy 

Potwierdzenie zaangażowania podwykonawców lub usług opcjonalnych i/lub 
bezpłatnych następuje zwykle za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego w ramach 
tzw. „procedury opt-in” przez użytkownika. Aby nie uzależniać świadczenia i 
korzystania z oprogramowania od usług podmiotów trzecich, Zleceniobiorca zaoferuje 
również Zleceniodawcy możliwość wdrożenia w systemie usług podmiotów trzecich na 
zlecenie Zleceniodawcy, które można zarezerwować w szczególności za 
pośrednictwem „Marketplace” (platformy handlowej) Zleceniobiorcy oraz – w miarę 
możliwości – również indywidualnie. 
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Subcontractor's 
Name and Address 

Order Contents 

myLoc managed IT 
AG 
Am Gatherhof 44 
40472 Düsseldorf 
Germany 

Colocation and managed services 
 
Rack rental and providing of: 

• Redundant firewalls and load balancers 
• Redundant power supply via emergency power 

generator, USP (n+1 redundancy) and A/B 
supply to server racks 

• Multiple redundant IP connections and 
redundant network infrastructure 

• Separate backup and administration networks 
• Redundant, energy-efficient cooling (n+1 

redundancy) 
• Dedicated servers 
• SSL certificates 
• Replacement of defective server hardware 
• Other support services for all server systems 

(e.g., as part of proactive monitoring) 

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14 
51149 Cologne 
Germany 

SBB Software und 
Beratung GmbH 
Bahnhofstrasse 7, 
95119 Naila, 
Germany 
(Server Location 
Gunzenhausen 
Germany) 
 

Pitchyou (WhatsApp connection) 
• Sending an application via WhatsApp, activated 
in the JustHire system. 
• Use of messenger communication via WhatsApp 

without sending your own phonebook contacts 
to WhatsApp. 

 
 
 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Treść zlecenia 

myLoc managed IT 
AG 
Am Gatherhof 44 
40472 Düsseldorf 

Colocation i Managed Services 
 
Wynajem serwerów rack i udostępnianie  

• redundantnych zapór sieciowych i systemów 
równoważenia obciążenia 

• redundantnego zasilania przy użyciu generatora, 
UPS (n+1 redundancja) i doprowadzenia A/B do 
serwerów rack 

• wielokrotnego, redundantnego połączenia IP i 
redundantnej infrastruktury sieciowej 

• oddzielnych sieci kopii zapasowych i 
administracyjnych 

• redundantnego, wydajnego chłodzenia (n+1 
redundancja) 

• dedykowanych serwerów 
• certyfikatów SSL 
• Wymiana uszkodzonego sprzętu serwerowego 
• Inne czynności pomocnicze dla pozostałych 

systemów serwerowych (np. w ramach monitoringu 
proaktywnego) 

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14 
51149 Köln 

SBB Software and 
Consulting GmbH 
Bahnhofstrasse 7, 
95119 Naila, Niemcy 
(Lokalizacja serwera 
Gunzenhausen 
Niemcy) 

Pitchyou (połączenie WhatsApp) 
- Wysłanie aplikacji za pośrednictwem WhatsApp, 
aktywowanej w systemie JustHire. 
Korzystanie z komunikacji przez komunikator WhatsApp bez 
przesyłania własnych kontaktów z książki telefonicznej do 
aplikacji WhatsApp. 
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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 RODO  

 

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 
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Persons that are not part of the 
company , maintenance personnel 
and visitors may only enter the 
premises accompanied by an 
employee 
 

Osoby nie należące do 
przedsiębiorcy , personel 
obsługujący i odwiedzający 
mogą wchodzić na teren 
obiektu wyłącznie w 
towarzystwie pracownika 
 

X X X  

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  

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

 

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 dla 
korzystającego   
 

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  
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Passwords are stored encrypted Hasła są przechowywane 

w postaci zaszyfrowanej 
X X X  

Automatic blocking of the user 
account in case of multiple incorrect 
entry of access data 
 

Automatyczna blokada 
konta użytkownika w 
przypadku wielokrotnego 
błędnego wprowadzenia 
danych dostępowych 
 

X X X  

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  

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: 
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3.	Kontrola	dostępu	
Zleceniobiorca zapewnia, że osoby 
upoważnione do korzystania z systemów 
przetwarzania danych mają dostęp tylko do tych 
danych, do których mają upoważnienie , oraz że 

dane osobowe nie mogą być odczytywane, 
kopiowane, edytowane lub usuwane bez 
upoważnienia podczas ich przetwarzania, 
użytkowania lub przechowywania.  
Osiąga się to dzięki: 

 

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) 

 
Zasada kopiowania 
danych w formie pisemnej 
(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 
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
Korzystanie z 
nieosobowych kont 
pomocy technicznej w 
celu uzyskania dostępu 
do systemów klienta; 
dane dostępowe są tylko 
dla upoważnionych 
pracowników 

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

Unikanie koncentracji 
funkcji – Rozdzielenie  
funkcji działań 
administratora  na różne 
wykwalifikowane osóby 

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  

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: 

 

4.	Rozdzielenie	kontroli	
softgarden zapewnia, że dane zebrane w 
różnych celach mogą być przetwarzane 
oddzielnie. Nie ma potrzeby fizycznego 
rozdzielenia; wystarczy logiczne rozdzielenie 
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 sprawy, 
numer klienta / transakcji) 

X X X  

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

Logiczne rozdzielenie 
danych przetwarzanych 
dla różnych klientów 
Rozdzielenie  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 
rozdzielone poprzez 
przypisanie do danego 
konta użytkownika. 
 

- X X  
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5. Integrity 

5.1. 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:  

5. Integralność 

5.1. 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 można ustalić i sprawdzić, gdzie 
zaplanowane jest przesyłanie danych 
osobowych za pośrednictwem urządzeń do 
przesyłania danych. 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, 
przeniesieniu  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 w 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, kaskadowo 
zbudowane 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 
niszczone  przez 
wykwalifikowanego przedsiębiorcę 
zajmującego się niszczeniem  
zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X X  
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Measure Środek DC B SB Remarks / Uwagi 
 

The complete, privacy-adequate 
and permanent deletion of data 
carriers containing personal data is 
logged. The logs are kept audit-
proof for at least 12 months. 
 
 

 
Całkowite, zgodne z zasadami 
ochrony danych osobowych  i 
trwałe zniszczenie nośników 
danych zawierających dane 
osobowe jest rejestrowane. Logi 
(protokoły) są przechowywane 
zgodnie z wymaganiami audytu 
przez co najmniej 12 miesięcy. 
 
 

X X X  

6. 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: 

 

6.		Kontrola		wprowadzania	
danych	

softgarden zapewnia, że następczo może 
stwierdzić i sprawdzić , czy i przez kogo dane 
osobowe zostały  wprowadzane, edytowane lub 
usunięte  z systemów przetwarzania danych.. 
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 

(instrukcje robocze dla 
grup dostępu 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 
 
Utworzenie  historii 
w aplikacji Just Hire 
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7.  Availability and Resilience  

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

 

7. Dostępność i odporność  

7.1. 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 

8. 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. 

8.	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 zasady 
tworzenia kopii zapasowej 
(codzienna, tygodniowa, 
miesięczna) 
 

X X X  

Storage of backup data in data cabinets, 
safes, in the other fire-resistant zone 
 

Przechowywanie danych kopii 
zapasowych w szafach z danymi, 
sejfach, w innej strefie odpornej na 
pożar 
 

X X X  

9. 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: 

	9.	Odporność		
softgarden gwarantuje dostępność i odporność 
systemów o krytycznym znaczeniu  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 słabych punktów  
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. 

 

10. Procedures for periodic review, 
evaluation and evaluation  

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

10. Procedury okresowego przeglądu, 
oceny i ewaluacji  

10.1. 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) 

Instruowanie wszystkich pracowników 
i poddanie ich obowiązkowi 
zachowania tajemnicy dotyczącej 
ochrony danych (art. 28 ust. 3 lit. b 
RODO)  

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 przedłożyć  
oświadczenie o zachowaniu w 
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  

11. 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:  

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

softgarden gwarantuje udokumentowaną ocenę 
odpowiedniego poziomu ochrony, pod 
względem ryzyka wiążącego się z 
przetwarzaniem – w szczególności 
wynikającego ze zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienie lub dostępu do 
danych osobowych przetwarzanych na zlecenie. 
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  
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Measure Środek DC B SB Remarks / 
Uwagi 

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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12. 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:   

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

softgarden gwarantuje, że dane osobowe 
przetwarzane na  zlecenie będą przetwarzane 
wyłącznie zgodnie z instrukcjami klienta i dla 
realizacji określonego w umowie celu. 
Zleceniobiorca może to udowodnić zgodnie z 
art. 40 lub poprzez zatwierdzoną procedurę 
certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO. W 
przypadku braku certyfikacji , dowód jest 
dostarczany przez: 
 

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

Jednoznacznie  
ukształtowaną   umowę z 
podwykonawcami 
 

X X X  

Formalization of the order 
 

Formalizm przy dokonywaniu 
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 
udzielane  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 
postępowaniu z danymi 
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), 

Zlecenia są rejestrowane 
jako zgłoszenie wsparcia 
(minimalne dane: klient / 
klient, działanie / zlecenie 
częściowe, dokładna 

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. 

 

 

 

 

where the work performed is documented. 
There is a clear assignment between 
support ticket number and sales order. 
 

specyfikacja etapów 
przetwarzania / parametrów, 
wykonujący, daty, odbiorcy w 
razie potrzeby), tam  gdzie 
wykonywana praca będzie 
dokumentowana. Istnieje 
wyraźny podział między 
numerem zgłoszenia 
wsparcia, a zleceniem 
sprzedaży. 
 

Declaration of Commitment for the 
Implementation of Technical and 

Organizational Measures 

Deklaracja wdrożenia środków technicznych i 
organizacyjnych 


