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WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI  

STREFA BEZPIECZEŃSTWA KOMORNIKA-RODO 

 

I. DEFINICJE I PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-RODO 

1. Aktualizacja – nowa wersja Usługi SBK-RODO, która w stosunku do poprzedniej 

wersji ma zmienioną funkcjonalność i/lub która w stosunku do poprzedniej wersji ma 

usunięte ujawnione Błędy. 

2. Błąd – utrudnienie korzystania z Oprogramowania Usługi SBK-RODO, wynikające z 

przyczyn, za które odpowiada Usługodawca. 

3. Klient – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi SBK-RODO na podstawie 

Zamówienia. 

4. Konto dla Usługi SBK-RODO – skonfigurowana i udostępniona Klientowi Usługa SBK-

RODO, osiągalna pod indywidualnym adresem internetowym. Wszystkie dane 

wprowadzone przez Klienta i Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie 

w ramach Konta dla Usługi SBK-RODO, w którym zostały wprowadzone. 

5. Opłata – wynagrodzenie w wysokości określonej w Zamówieniu, uiszczane przez 

Klienta za Usługę SBK-RODO. Opłata jest należna za każdy miesiąc posiadania Konta 

dla Usługi SBK-RODO, niezależnie od dnia jej zamówienia ani od dnia rozpoczęcia 

korzystania z Usługi SBK-RODO przez Klienta. 

6. Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie lub jego część, w tym także know-how, 

rozwiązania programowe i graficzne (portal internetowy, interfejs) - stanowiące 

własność Usługodawcy lub, do którego rozpowszechniania Usługodawca ma prawa, 

umożliwiające wykonywanie Usługi SBK-RODO obejmujące kod programu oraz 

stworzone w nim wzorce dokumentów – będący utworem w rozumieniu Ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ewidencje, Instrukcja Zarządzania 

Systemem Informatycznym, Polityka Ochrony Danych (POD), Rejestr Czynności 

Przetwarzania w kancelarii komorniczej 

7. Siła wyższa – stanowi zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe 

do zapobieżenia, któremu strona pomimo dochowania należytej staranności zapobiec 

nie mogła, takie jak np. katastrofa naturalna, strajk powszechny, wojna, akty władzy 

państwowej. 

8. Usługa SBK-RODO – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, 

polegające na udostępnieniu Oprogramowania w formie serwisu internetowego Strefa 

Bezpieczeństwa Komornika–RODO na stronie www.sbk.currenda.pl, dostępnego 

przez przeglądarkę internetową, zapewnieniu jego sprawnego działania, oraz 

przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Klienta 

do Oprogramowania, którego celem jest wygenerowanie przez Klienta dokumentów. 

Usługa SBK-RODO nie jest świadczona na podstawie przeniesienia praw autorskich do 

Oprogramowania, licencji, a jedynie uprawnia do korzystania z niego na niniejszych 

Warunkach Świadczenia Usługi SBK-RODO. 

9. Usługodawca – firma Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 

Niepodległości 703 A, 81-853 Sopot, KRS 0000052544, REGON 191764433, NIP 

5851349001, kapitał zakładowy 3 500 000,00 złotych. 

10. Użytkownik – Klient lub osoba fizyczna, której Klient udzielił zezwolenia na 

korzystanie ze swojej Usługi SBK-RODO na niniejszych Warunkach Świadczenia Usługi 

SBK-RODO. Użytkownikiem może, ale nie musi, być pracownik Klienta. Użytkownik 

posiada możliwość zalogowania się do Usługi SBK-RODO za pomocą otrzymanych 

danych, tj. nazwy użytkownika oraz unikalnego hasła. 

11. Zamówienie - zlecenie świadczenia Usługi SBK-RODO następuje poprzez 

oświadczenie woli Klienta złożone w celu zawarcia stosownej umowy z obowiązkiem 

http://currenda.pl/
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zapłaty i zarejestrowanie Konta dla usługi SBK-RODO pod adresem 

sbk.currenda.pl Aktywacja Konta dla Usługi SBK-RODO (zwana dalej: „Aktywacją 

Konta dla Usługi SBK-RODO") następuje poprzez kliknięcie przez Klienta linku 

aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na podany w procesie rejestracji przez 

Klienta adres poczty e-mail. Dostęp do Konta dla Usługi SBK-RODO i Usługi SBK-

RODO Klient uzyskuje po dokonanej z sukcesem Aktywacji. 

12. Standardowa kancelaria komornicza - zorganizowana forma prowadzenia działalności 

przez Klienta, w ramach której pracę wykonuje od kilku do kilkunastu osób. Kancelaria 

wyposażona jest w sprzęt techniczny (np. komputery, serwer, router) wraz z 

oprogramowaniem oraz przechowywane są w niej akta egzekucyjne. 

13. Okres rozliczeniowy- miesiąc kalendarzowy, to jest czas następujący między 

pierwszym a ostatnim dniem każdego miesiąca, w czasie którego Usługodawca 

świadczy Usługę SBK-RODO na rzecz Klienta za cenę określoną w treści Zamówienia. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usługi SBK–RODO określają zakres 

i warunki świadczenia Usługi SBK-RODO przez Usługodawcę. 

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszych Warunków 

Świadczenia Usługi SBK–RODO. W takim wypadku Klient zostanie szczegółowo 

poinformowany o zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez 

Usługodawcę na adres wskazany w formularzu rejestracji Konta do Usługi SBK-RODO 

lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlonego po zalogowaniu się przez Klienta na 

Koncie Usługi SBK-RODO. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego w treści 

zmienionych Warunków Świadczenia Usługi SBK–RODO. 

3. Korzystanie z Usługi SBK-RODO wymaga zawarcia umowy między Usługodawcą a 

Klientem – złożenia Zamówienia i zaakceptowania Warunków Świadczenia Usługi SBK-

RODO przez Klienta oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Klienta na cele związane ze świadczeniem Usługi SBK-RODO, wyrażanej w ramach 

składania tego Zamówienia. 

4. Złożenie Zamówienia i rejestracja Konta dla Usługi SBK–RODO oznacza, że Klient 

zapoznał się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usługi SBK–RODO i akceptuje w 

całości ich warunki oraz postanowienia Zamówienia, a także, że wyraził zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Usługodawcy świadczenia 

Usługi SBK-RODO, co jest podstawą aktywacji Usługi SBK-RODO. 

5. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Konta dla Usługi SBK-

RODO, Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. 

Usługodawca przed uruchomieniem Usługi SBK-RODO może zweryfikować podane 

przez Klienta dane i wstrzymać jej aktywację do czasu wyjaśnienia ich prawidłowości. 

6. W razie zawarcia umowy o świadczenie Usługi SBK-RODO na czas nieoznaczony, 

Klient i Usługodawca mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, z 

zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzeniu umowy powinno 

nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub w formie 

dokumentowej, przesłanego do adresata za pośrednictwem poczty elektronicznej- do 

Usługodawcy na adres marketing@currenda.pl, do Klienta na adres podany w 

formularzu rejestracji Konta do Usługi SBK-RODO. 

7. W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony, wynikający z treści formularza 

Zamówienia, z upływem ostatniego miesiąca świadczenia usługi umowa ulega 

automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony.  

8. W sytuacji, w której Klient będący stroną umowy zawartej na czas oznaczony nie 

wyraża zgody na jej przedłużenie ponad umówiony okres trwania umowy, Klient 

http://sbk.currenda.pl/
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powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z automatycznego przedłużenia umowy nie 

później niż na 30 dni przed ostatnim dniem oznaczonego okresu obowiązywania 

umowy. Oświadczenie to powinno zostać złożone w formie pisemnej lub w formie 

dokumentowej, przesłane do adresata za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres marketing@currenda.pl Niezłożenie wyżej wskazanego oświadczenia, jak 

również złożenie go w późniejszym terminie, poczytuje się za wyrażenie przez Klienta 

woli automatycznego przedłużenia umowy w ten sposób, aby okres jej obowiązywania 

był nieoznaczony. 

9. W przypadku zawarcia umowa na świadczenie usługi Strefa Bezpieczeństwa 

Komornika-IOD, umowa SBK-RODO ulega przedłużeniu na czas oznaczony wskazany 

w umowie o świadczenie usługi SBK-IOD. 

10. W przypadku niezaakceptowania zmienionych Warunków Świadczenia Usługi SBK–

RODO, Klient będący stroną umowy o świadczenie Usługi SBK-RODO zawartej na 

czas określony ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi SBK-RODO za 

miesięcznym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ze względu na 

niezaakceptowanie nowych Warunków Świadczenia Usługi SBK-RODO może zostać 

złożone z chwilą przedłożenia przez Usługodawcę Klientowi zmienionych Warunków 

Świadczenia Usługi SBK-RODO. 

11. Wypowiedzenie świadczenia Usługi SBK-RODO wiąże się z nieodwracalnym 

usunięciem/zablokowaniem Konta dla Usługi SBK- RODO Klienta wraz ze wszystkimi 

danymi, w tym danymi i dostępami Użytkowników. 

12. Opóźnienie w zapłacie całości lub części Opłaty za Usługę SBK-RODO trwające dłużej 

niż 30 dni, uprawnia Usługodawcę do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o 

świadczenie Usługi SBK-RODO ze skutkiem natychmiastowym. 

13. Usługodawca ma uprawnienie do rozwiązania umowy na świadczenie Usługi SBK-

RODO bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez 

Klienta lub Użytkownika niniejszych Warunków Świadczenia Usługi SBK–RODO. W 

szczególności uprawnienie takie przysługuje mu w przypadku naruszenia jego praw 

autorskich do wzorców dokumentów w Usłudze SBK-RODO, a ponadto może z 

tytułu takiego naruszenia dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych. Usługodawca 

zastrzega również prawo rozwiązania umowy na świadczenie Usługi SBK-RODO w 

przypadku zaprzestania przez Klienta pełnienia obowiązków komornika sądowego, 

chyba że Strony postanowią inaczej. 

14. Do korzystania z Usługi SBK-RODO niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne 

z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer (w 

wersji nowszej niż 11), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

 

 

III. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA 

1. Klient ma prawo do korzystania z Usługi z zachowaniem warunków korzystania z 

usługi uregulowanych w niniejszych Warunkach Świadczenia Usługi SBK–RODO oraz 

Zamówieniu. 

2. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat za Usługę SBK-RODO. 

3. Zabronione jest umieszczanie w Oprogramowaniu materiałów niedozwolonych 

prawem oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym 

podejmowania prób blokowania działania Oprogramowania, podejmowania prób 

wykradania danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów, skryptów 

służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W 

przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Klienta i/lub 

Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość 

mailto:marketing@currenda.pl
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natychmiastowego zablokowania Konta dla Usługi SBK-RODO, oraz poinformowania 

o tych działaniach odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości. 

4. Klient tworząc Konta dla Użytkowników w ramach udostępnionego Konta dla Usługi 

SBK-RODO stwierdza, że posiada zaufanie do tych Użytkowników oraz ponosi 

odpowiedzialność za działania Użytkowników przypisanych do Konta dla Usługi SBK-

RODO w ramach używania Usługi SBK-RODO. Klient zdaje sobie sprawę, że w 

przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem podejmowanej przez 

Użytkowników przypisanych do Konta dla Usługi SBK-RODO Klienta, może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej z tego tytułu. 

5. Klient nie może bez zgody Usługodawcy przenieść żadnych praw wynikających z 

niniejszych Warunków Świadczenia Usługi SBK-RODO na jakąkolwiek osobę trzecią. 

W szczególności uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Świadczenia Usługi 

SBK-RODO nie przechodzą na zastępcę komornika sądowego, który będzie 

wykonywać działalność komorniczą w rewirze Klienta wraz z nim lub zamiast niego. 

 

 

IV. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi SBK-RODO. 

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane wprowadzane przez Klienta były 

bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym 

dostępem. 

3. Usługodawca nie zobowiązuje się do zapewnienia trwałości danych wprowadzonych 

przez Klientów do Usługi SBK-RODO. Dane te będą po ich zapisaniu przez Klienta, 

przesyłane mu drogą e-mail na adresy podane w tym celu w Koncie dla Usługi SBK-

RODO. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez 

Klienta i/lub Użytkownika hasła do Usługi SBK-RODO osobom trzecim. 

5. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi SBK-RODO 

spowodowane: 

• nieprawidłowym korzystaniem z Usługi SBK-RODO przez Klienta i/lub Użytkownika, 

• nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania Klienta, 

• nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, 

• awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do świadczenia Usługi SBK-

RODO, 

• działaniem osób trzecich, 

• przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. 

6. Usługodawca będzie dostosowywał Usługę SBK-RODO do zmian przepisów prawa w 

zakresie objętym umową. Na czas trwania prac aktualizacyjnych Usługodawca może 

blokować dostęp do Usługi SBK-RODO, jednakże Usługodawca dołoży wszelkich 

starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze 

zakłócenia w działaniu Usługi SBK-RODO. 

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Klienta/Użytkowników pocztą 

elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi SBK-RODO, w tym informacji o 

nowych wersjach, planowanych przerwach konserwacyjnych oraz innych informacji 

dotyczących Usługi SBK-RODO. 

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania Usługi 

SBK-RODO, w tym oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za spełnianie przez 

dokumenty wygenerowane przez Klienta i/lub Użytkownika przy wykorzystaniu Usługi 

SBK-RODO wymagań przewidzianych przez przepisy prawa. Dokumenty tworzone 

przez Klienta i/lub Użytkownika za pomocą Usługi SBK-RODO są opracowywane 
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samodzielnie przez Klienta i/lub Użytkownika na bazie przykładowych dokumentów 

zawartych w Usłudze SBK-RODO, które Usługodawca przygotował dla Standardowej 

kancelarii komorniczej, której opis znajduje się w Usłudze SBK-RODO. 

9. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Oprogramowania i 

dokumentów generowanych przy wykorzystaniu Usługi SBK-RODO przez Klienta i/lub 

Użytkowników. 

 

V. ROZLICZENIA 

1. Klient zobowiązany jest uiszczać Opłatę za Usługę SBK-RODO w wysokości 

określonej w Zamówieniu za każdy okres rozliczeniowy posiadania Konta dla Usługi 

SBK-RODO. Do Opłaty doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. W razie zawarcia umowy po pierwszym dniu okresu rozliczeniowego lub rozwiązania 

umowy przed upływem ostatniego dnia miesiąca, Klient będzie obowiązany do 

uiszczenia Opłaty za Usługę SBK-RODO w proporcjonalnej części do liczby dni w 

danym miesiącu, w trakcie których miał dostęp do Usługi. 

3. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu i 

przesyłania jej pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu. 

4. Zapłata za Usługę SBK-RODO nastąpi na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w 

treści faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez 

Usługodawcę. 

 

VI. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ I BŁĘDÓW 

1. Zgłoszenia dotyczące Błędów winny zostać przekazane w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem systemu www.hd.currenda.pl do Usługodawcy w terminie 7 dni od ich 

wykrycia. 

2. Usługodawcy przysługuje prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie 

zgłoszonego Błędu. Zgłoszenie powinno wskazywać Klienta oraz czas i szczegółowe 

okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu 

konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. 

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych jest Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. 

Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez 

adres e-mail: sekretariat@currenda.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy 

poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na 

świadczenie usług, a także w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako 

„Rozporządzenie"). Jednocześnie administrator będzie przetwarzać dane w celu 

realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i 

rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) oraz w celu dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  

mailto:sekretariat@currenda.pl
mailto:iod@currenda.pl
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5. Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w 

prowadzeniu działalności i świadczeniu usług takim jak podmioty zapewniające wsparcie 

techniczne czy operatorzy pocztowi.  

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania 

lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 Rozporządzenia; b) ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia; c) prawo do 

przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia d) wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie 

internetowej www.currenda.pl/polityka-prywatnosc/. W przypadku sprzeczności, 

pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usługi SBK-

RODO. 

9. W celu wykonania niniejszej usługi może się okazać, że potrzebne będzie powierzenie 

Currendzie przez Klienta danych osobowych, których administratorem jest Klient. W 

związku z powyższym Klient powierza Currendzie dane osobowe zgodnie z zapisami 

umowy powierzenia danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych 

Warunków Świadczenia Usługi SBK-RODO.  
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Załącznik nr 1   

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa")   

zawarta pomiędzy Klientem wskazanym w Regulaminie Usługi do którego załącznik stanowi 

niniejsza Umowa zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem danych".  

a  

Currenda Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot, NIP 

585-13-49-001 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział 

Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052544, o 

kapitale zakładowym 3.500.000 zł, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem 

przetwarzającym".  

 

§ 1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), (zwanego w 

dalszej części „Rozporządzeniem") dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w 

zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia. 

  

§2 Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej 

Umowy dane osobowe pracowników lub współpracowników Klienta w zakresie 

obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu. Currenda nie ponosi odpowiedzialności 

za dane podane w szerszym zakresie niż w zdaniu poprzedzającym.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 

Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usługi SBK-

RODO.  

   

§3 Sposób wykonywania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do 

przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tych danych w 

tajemnicy.    

3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane 

polecenie Administratora. Administrator przyjmuje, że Regulamin i niniejsza Umowa 

stanowią pełne i ostatecznie udokumentowane polecenia. 

4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 
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5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych.   

7. Przy przetwarzaniu powierzonych danych Currenda może korzystać z usług dalszych 

podmiotów przetwarzających, w tym z usług podmiotów, z których korzysta obecnie 

(tj. Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w South County Industrial Park, 

Leopardstown, Dublin 18, Irlandia). Currenda poinformuje Klienta o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 

takich zmian. Currenda zapewnia, że dalszy podmiot przetwarzający będzie 

zobowiązany do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych do 

przestrzegania których zobowiązana jest Currenda.  

8. Currenda udostępni Klientowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia tych 

obowiązków oraz umożliwi, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Klientowi lub 

audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzenie audytów i przyczyni się 

do nich. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu obciążają Klienta.  

 

§4 Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi 

SBK-RODO.  

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, 

Rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu 

ochrony danych osobowych. 
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ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA KOMORNIKA–IOD 

 

I. DEFINICJE I PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI SBK-IOD 

1. IOD – dedykowana osoba z ramienia Usługodawcy, którą Klient wyznacza na Inspektora 

Ochrony Danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, zgłoszona przez 

Klienta do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym charakterze w imieniu 

Klienta.  

2. Klient – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi SBK-IOD na podstawie 

Zamówienia. 

3. Konto dla Usługi SBK-RODO – skonfigurowana i udostępniona Klientowi Usługa SBK-

RODO, osiągalna pod indywidualnym adresem internetowym. Wszystkie dane wprowadzone 

przez Klienta i Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie w ramach Konta dla 

Usługi SBK-RODO, w którym zostały wprowadzone. 

4. Opłata – wynagrodzenie w wysokości określonej w Zamówieniu, uiszczane przez Klienta za 

Usługę SBK-IOD. Opłata jest należna za każdy miesiąc posiadania Konta dla Usługi SBK-IOD, 

niezależnie od dnia jej zamówienia ani od dnia rozpoczęcia korzystania z Usługi SBK-IOD przez 

Klienta. 

5. Opłaty Dodatkowe – wynagrodzenie akcesoryjne, związane z realizacją Usługi SBK-IOD 

przewidziane w niniejszych Zasadach Świadczenia Usługi SBK–IOD. 

6. Oprogramowanie – oznacza program komputerowy lub jego część, w tym także know-how, 

rozwiązania programowe i graficzne (portal internetowy, interfejs)- stanowiące własność 

Usługodawcy, lub do którego rozpowszechniania Usługodawca ma prawa, umożliwiające 

wykonywanie Usługi SBK-RODO lub Usługi SBK-IOD, obejmujące kod programu oraz 

stworzone w nim wzorce dokumentów– będący utworem w rozumieniu Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Siła wyższa– stanowi zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia, któremu strona pomimo dochowania należytej staranności zapobiec nie mogła, 

takie jak np. katastrofa naturalna, strajk powszechny, wojna, akty władzy państwowej. 

8. Usługa SBK-RODO– świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, 

polegające na udostępnieniu Oprogramowania w formie serwisu internetowego Strefa 

Bezpieczeństwa Komornika – RODO na stronie www.sbk.currenda.pl, dostępnego przez 

przeglądarkę internetową, zapewnieniu jego sprawnego działania oraz przechowywaniu, 

przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Klienta do Oprogramowania, 

którego celem jest wygenerowanie przez Klienta dokumentów. Usługa SBK-RODO nie jest 

świadczona na podstawie przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania, licencji, a jedynie 

uprawnia do korzystania z niego zgodnie z Warunkami Świadczenia Usługi SBK-RODO. 

Szczegółowe warunki świadczenia Usługi SBK-RODO zostały zawarte w odrębnym 

regulaminie- Warunkach Świadczenia Usługi SBK-RODO. 

9. Usługa SBK-IOD- świadczenie Usługodawcy polegające na zapewnieniu Klientowi możliwości 

spełnienia obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, informowaniu 

Klienta przez IOD o obowiązkach spoczywających na Kliencie na podstawie przepisów o 

ochronie danych osobowych, doradztwie IOD w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, monitorowaniu przestrzegania przepisów w zakresie danych osobowych oraz 

innych świadczeniach mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych 

osobowych w kancelarii Klienta, szczegółowo wymienionych w dalszej części niniejszych Zasad 

Świadczenia Usługi SBK-IOD. 

10. Usługodawca– Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niepodległości 703 

A, 81-853 Sopot, KRS 0000052544, REGON 191764433, NIP 5851349001, kapitał zakładowy 3 

500 000,00 złotych. 
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11. Użytkownik– Klient lub osoba fizyczna, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie ze 

swojej Usługi SBK-RODO lub wskazał jako osobę kontaktową dla Usługi SBK-IOD. 

Użytkownikiem może, ale nie musi, być pracownik Klienta. Użytkownik ma możliwość 

zalogowania się do Usługi SBK-RODO za pomocą otrzymanych danych, tj. nazwy użytkownika 

oraz unikalnego hasła. 

12. Zamówienie - zlecenie świadczenia Usługi SBK-IOD następuje poprzez oświadczenie woli 

Klienta złożone na formularzu udostępnionym mu przez Usługodawcę w celu zawarcia 

stosownej umowy z obowiązkiem zapłaty  oraz zarejestrowanie Konta dla usługi SBK-RODO 

pod adresem www.sbk.currenda.pl Aktywacja Konta dla Usługi SBK-RODO (zwana dalej: 

„Aktywacją Konta dla Usługi SBK-RODO") następuje poprzez kliknięcie przez Klienta linku 

aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na podany w procesie rejestracji przez Klienta 

adres poczty e-mail. Dostęp do Konta dla Usługi SBK-RODO i tym Usługi SBK-RODO oraz 

Usługi SBK-IOD Klient uzyskuje po dokonanej z sukcesem Aktywacji. Zamówienie w zakresie 

wyznaczenia IOD jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych będzie realizowane w ramach 

Konta dla Usługi SBK-RODO i będzie wymagało wypełnienia i przesłania przez Klienta do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiedniego formularza. 

13. Okres rozliczeniowy- miesiąc kalendarzowy, to jest czas następujący między pierwszym a 

ostatnim dniem każdego miesiąca, w czasie którego Usługodawca świadczy Usługę SBK-RODO 

na rzecz Klienta za cenę określoną w treści Zamówienia. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postanowienia niniejszych Zasad Świadczenie Usługi SBK–IOD określają zakres i warunki 

świadczenia Usługi SBK-IOD przez Usługodawcę. 

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszych Zasad Świadczenia Usługi 

SBK–IOD. W takim wypadku Klient zostanie szczegółowo poinformowany o zmianach za 

pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres wskazany w 

formularzu rejestracji Konta do Usługi SBK-IOD lub za pośrednictwem komunikatu 

wyświetlonego po zalogowaniu się przez Klienta na Koncie Usługi SBK-RODO. Zmiana 

zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego w treści zmienionych Zasad Świadczenia Usługi 

SBK-IOD. 

3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany osoby IOD– co nie stanowi zmiany umowy ani 

podstawy jej rozwiązania, natomiast będzie wymagało powtórzenia przez Klienta czynności 

związanych z wyznaczeniem IOD wskazanych w punkcie VIII. ust. 1. niniejszych Zasad 

Świadczenia Usługi SBK-IOD.  

4. Korzystanie z Usługi SBK-IOD wymaga zawarcia umowy między Usługodawcą a Klientem, to 

jest złożenia Zamówienia i zaakceptowania Zasad Świadczenia Usługi SBK-IOD przez Klienta 

oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta na cele związane ze 

świadczeniem Usługi SBK-IOD, wyrażanej w ramach składania Zamówienia. Warunkiem 

możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usługi SBK-IOD jest równoczesne lub uprzednie 

zawarcie umowy o świadczenie Usługi SBK-RODO, przy czym warunkiem koniecznym 

obowiązywania umowy o świadczenie Usługi SBK-IOD jest jednoczesne obowiązywanie między 

stronami umowy o świadczenie Usługi SBK-RODO. Klient nie jest uprawniony do 

modyfikującego przyjęcia oferty. 

5. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Konta dla Usługi SBK-IOD, 

Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Usługodawca przed 

rozpoczęciem świadczenia Usługi SBK-IOD może zweryfikować podane przez Klienta dane i 

wstrzymać aktywację Usługi do czasu wyjaśnienia ich prawidłowości.  

6. W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony, wynikający z treści formularza 

Zamówienia, z upływem ostatniego miesiąca świadczenia Usługi umowa ulega automatycznemu 

przedłużeniu na czas nieoznaczony. 
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7. W sytuacji, w której Klient będący stroną umowy zawartej na czas oznaczony nie wyraża 

zgody na jej przedłużenie ponad umówiony okres trwania umowy, Klient powinien złożyć 

oświadczenie o rezygnacji z automatycznego przedłużenia umowy nie później niż na 30 dni 

przed ostatnim dniem oznaczonego okresu obowiązywania umowy. Niezłożenie wyżej 

wskazanego oświadczenia, jak również złożenie go w późniejszym terminie, poczytuje się za 

wyrażenie przez Klienta woli automatycznego przedłużenia umowy w ten sposób, aby okres jej 

obowiązywania był nieoznaczony. 

8. Jeżeli umowa o świadczenie Usługi SBK-IOD została zawarta na czas nieoznaczony, Strony 

mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi SBK-IOD w dowolnym czasie, z 

zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje 

poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, przesłanego do 

adresata za pośrednictwem poczty elektronicznej- do Usługodawcy na 

adres marketing@currenda.pl, do Klienta na adres podany w formularzu rejestracji Konta do 

Usługi SBK-IOD. 

9. W przypadku niezaakceptowania zmienionych Zasad Świadczenia Usługi SBK–IOD, Klient 

będący stroną umowy o świadczenie Usługi SBK-IOD zawartej na czas określony ma prawo 

rozwiązać umowę o świadczenie Usługi SBK-IOD za miesięcznym wypowiedzeniem. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ze względu na niezaakceptowanie nowych Warunków 

Świadczenia Usługi SBK-RODO może zostać złożone z chwilą przedłożenia przez Usługodawcę 

Klientowi zmienionych Zasad Świadczenia Usługi SBK-IOD. Powyższe nie dotyczy zmiany 

osoby IOD.  

10. Opóźnienie w zapłacie całości lub części Opłaty lub Opłat Dodatkowych za Usługę SBK-

IOD, trwające dłużej niż 30 dni, uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia umowy o 

świadczenie Usługi SBK-IOD ze skutkiem natychmiastowym. Za opóźnienie w zapłacie za 

Usługę SBK-IOD uważać się będzie też opóźnienie w zapłacie łącznej opłaty za Usługę SBK-

IOD i SBK-RODO w całości lub w części, jeżeli Klient zawarł umowę przewidującą jedną 

opłatę za obydwie Usługi.  

11. Usługodawca ma uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi SBK-IOD bez 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta lub 

Użytkownika niniejszych Zasad Świadczenia Usługi SBK–IOD. Usługodawca zastrzega również 

prawo rozwiązania umowy na świadczenie Usługi SBK-IOD w przypadku zaprzestania przez 

Klienta pełnienia obowiązków komornika sądowego, chyba że Strony postanowią inaczej. 

12. Uprawnienie jak w punkcie poprzedzającym przysługuje Usługodawcy także w przypadku, 

gdy Klient nie stosuje się do zaleceń IOD i mimo wezwania do zmiany postępowania 

związanego z przetwarzaniem danych osobowych, z wyznaczeniem terminu 14 dni na 

wykonanie zaleceń– nie zastosuje się do nich. 

13. Umowa o świadczenie Usługi SBK-IOD ulega każdorazowo rozwiązaniu w tym samym 

czasie, w którym dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi SBK-RODO, 

niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy o świadczenie Usługi SBK-RODO. 

14. Usługodawca ma także prawo zaprzestać świadczenia Usługi SBK-IOD i/lub usunąć Konto 

dla Usługi SBK-RODO założone dla Klienta/Użytkownika w razie zgłoszenia przez 

Klienta/Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych osobowych koniecznych dla świadczenia 

tej Usługi lub wniosku w inny sposób ograniczającego przetwarzanie tych danych przez 

Usługodawcę.  

15. Usługodawca ma uprawienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

chwilą odwołania przez Klienta wyznaczenia osoby wskazanej przez Usługodawcę jako 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych Klienta.  

16. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi SBK-IOD, Klient jest zobowiązany 

złożyć zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warunkiem skutecznego rozwiązania umowy o 

mailto:marketing@currenda.pl


Strona 12 z 15 

Currenda Sp. z o.o. 81-853 Sopot Al. Niepodległości 703 A  tel/fax (58) 550 38 75 
VIII Wydział Gospodarczy Sadu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku 
KRS: 0000052544, NIP: 585-13-49-001; REGON: 191764433 
Kapitał Zakładowy: 3 500 000 PLN 

W S P I E R A M Y  P R O F E S J O N A L I S T Ó W  

 

świadczenie Usługi SBK-IOD za wypowiedzeniem złożonym przez Klienta jest przesłanie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy na 

adres marketing@currenda.pl potwierdzenia Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (w 

postaci pliku UPP.xml) przed terminem rozwiązania umowy wynikającym z oświadczenia o jej 

wypowiedzeniu. W przypadku rozwiązania umowy na skutek oświadczenia złożonego przez 

Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do doręczenia Usługodawcy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania 

umowy. 

17.  Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, Opłata Dodatkowa wynosi zryczałtowaną kwotę 

300,00 złotych netto za każdy dzień pobytu IOD u Klienta w ramach wykonania Usługi SBK-

IOD lub konieczności stawienia się IOD w innym miejscu w związku z realizacją jego 

obowiązków wobec Klienta jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych (np. przed Urzędem 

Ochrony Danych Osobowych, w ramach prowadzonej u Klienta kontroli itd.). 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 

1. Klient ma prawo do korzystania z Usługi SBK-IOD z zachowaniem warunków wynikających 

z Zamówienia oraz niniejszych Zasad Świadczenia Usługi SBK–IOD. 

2. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat i Opłat Dodatkowych za Usługę 

SBK-IOD.  

3. Zabronione jest umieszczanie w komunikacji z IOD materiałów niedozwolonych prawem 

oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym prób blokowania działania 

IOD, podawania mu informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd. Klient ma 

ustawowy obowiązek współdziałania z IOD.  

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że IOD ma prawo zgłaszać incydenty związane z ochroną 

danych osobowych do właściwych organów, co może rodzić negatywne konsekwencje dla 

Klienta i nie stanowi to podstawy do odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy lub 

IOD.  

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że IOD pełni swoją funkcję niezależnie od Klienta, działając 

na podstawie i w ramach właściwych przepisów, zaś Klient nie może wydawać mu wiążących 

poleceń w ramach sprawowania tej funkcji ani zakazywać określonych działań z niej 

wynikających.  

6. Klient tworząc Konta dla Użytkowników w ramach udostępnionego Konta dla Usługi SBK-

RODO, stwierdza, że posiada zaufanie do tych Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność 

za działania Użytkowników przypisanych do Konta dla Usługi SBK- RODO w ramach 

korzystania z Usługi SBK-IOD. Klient zdaje sobie sprawę, że może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej lub cywilnej w przypadku stwierdzenia podjęcia działalności 

niezgodnej z prawem przez Użytkowników przypisanych do Konta dla Usługi SBK-RODO 

Klienta. 

7. Klient nie może bez zgody Usługodawcy przenieść żadnych praw wynikających z niniejszych 

Zasad Świadczenia Usługi SBK-IOD na jakąkolwiek osobę trzecią. W szczególności uprawnienia 

wynikające z niniejszych Warunków Świadczenia Usługi SBK-RODO nie przechodzą na 

zastępcę komornika sądowego, który będzie wykonywać działalność komorniczą w rewirze 

Klienta wraz z nim lub zamiast niego. 

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi SBK-IOD. 

2. W ramach Usługi SBK-IOD, Usługodawca zapewnia: 

mailto:sekretariat@currenda.pl
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1) spełnienie obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych – pod 

warunkiem, że Klient powiadomi Urząd Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu IOD 

swoim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; 

2) informowanie Klienta przez IOD o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie 

przepisów o ochronie danych osobowych; 

3) doradztwo IOD w sprawach związanych z ochroną danych osobowych; 

4) usługi doradztwa indywidualnego przez dedykowany adres kontaktowy, w tym żądanych 

zaleceń w zakresie ochrony danych osobowych; 

5) monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie danych osobowych; 

6) szkolenie organizowane przy właściwej dla Klienta Izbie Komorniczej; 

7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz 

reprezentowania Klienta jako Administratora przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie wskazanym we właściwych przepisach RODO. 

3. Wykonanie zobowiązań jak ustępie 2. punkt 2) – 3) powyżej odbywać się będzie w ramach 

Konta dla Usługi SBK-RODO w postaci elektronicznej, tj. w szczególności poprzez publikację 

powiadomień, webinariów instruktażowych. 

4. Wykonanie zobowiązań jak ustępie 2. punkt 5) powyżej odbywać się będzie poprzez: 

1) weryfikację dokumentacji Klienta w Koncie dla Usługi SBK-RODO, 

2) audyty bezpieczeństwa danych osobowych podejmowane z inicjatywy IOD – za Opłatą 

Dodatkową; 

przy czym zakres, czas i sposób przedstawienia wniosków z weryfikacji zależy od decyzji IOD.  

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby komunikacja Klienta z IOD była bezpieczna i 

zabezpieczona przed niepowołanym dostępem. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez 

Klienta i/lub Użytkownika hasła do Konta dla Usługi SBK- RODO lub udostępnienie 

dedykowanego do kontaktu z IOD adresu e-mail osobom trzecim.  

7. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi SBK-IOD spowodowane: 

1) nieprawidłowym korzystaniem z Usługi SBK-RODO przez Klienta i/lub Użytkownika, 

2) nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania Klienta, 

3) nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, 

4) awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do świadczenia Usługi SBK-

RODO, 

5) działaniem osób trzecich, 

6) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, 

7) zatajeniem lub podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych 

i informacji dla IOD.  

8. Usługodawca będzie dostosowywał Usługę SBK-IOD do zmian przepisów prawa w zakresie 

objętym umową. 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Klienta/Użytkowników pocztą 

elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi SBK-IOD, w tym informacji o nowych 

wersjach, planowanych przerwach konserwacyjnych oraz innych informacji dotyczących Usługi 

SBK-IOD. 

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej współpracy Klienta z 

IOD, w szczególności za brak stosowania się do jego zaleceń, komunikatów, nieprzekazywania 

mu istotnych informacji w zakresu ochrony danych osobowych lub informacji nieprawdziwych 

czy wprowadzających w błąd.  

11. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Oprogramowania i 

dokumentów generowanych przy wykorzystaniu Usługi SBK-RODO przez Klienta i/lub 

Użytkowników oraz przekazanych do IOD. 
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V. ROZLICZENIA 

1. Klient zobowiązany jest uiszczać Opłatę za Usługę SBK-IOD w wysokości określonej w 

Zamówieniu za okres rozliczeniowy korzystania z Usługi SBK-IOD. Do Opłaty doliczany będzie 

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu i przesyłania jej 

pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu. 

3. Zapłata za Usługę SBK-IOD w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez 

Usługodawcę. 

4. Opłaty Dodatkowe będą płatne terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT je 

obejmującej, która zostanie wystawiona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia uprawniającego Usługodawcę do naliczenia Opłaty Dodatkowej, zgodnie z 

postanowieniami Zasad Świadczenia Usługi SBK-IOD. 

5. Klient jest zobowiązany do uiszczania wszelkich należności wobec Usługodawcy na rachunek 

bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze VAT obejmującej dany wydatek. 

 

VI. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ I BŁĘDÓW/ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Zgłoszenia dotyczące Błędów winny zostać przekazane w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem systemu www.hd.currenda.pl do Usługodawcy w terminie 7 dni od ich 

wykrycia.  

2. Usługodawcy przysługuje prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie 

zgłoszonego Błędu. Zgłoszenie powinno wskazywać Klienta oraz czas i szczegółowe 

okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest 

przekazanie jego dokładnej treści. 

3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi SBK-RODO i usługi SBK-IOD 

ogranicza się jednie do rzeczywistej szkody po stronie Klienta i nie wyższej niż roczna 

wysokość Opłat. 

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych jest Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. 

Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-

mail: sekretariat@currenda.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy 

poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na 

świadczenie usług, a także w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „Rozporządzenie"). 

Jednocześnie administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim 

obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na 

podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  

5. Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu 

działalności i świadczeniu usług takim jak podmioty zapewniające wsparcie techniczne czy 

operatorzy pocztowi.  

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.  

mailto:sekretariat@currenda.pl
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7. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: a) 

dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na 

zasadach określonych w art. 15-17 Rozporządzenia; b) ograniczenia przetwarzania w 

przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia; c) prawo do przenoszenia danych na 

zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie 

internetowej www.currenda.pl/polityka-prywatnosc/. W przypadku sprzeczności, 

pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszych Zasadach Świadczenia Usługi SBK–IOD. 

9. W celu wykonania niniejszej usługi może się okazać, że potrzebne będzie powierzenie 

Currendzie przez Klienta danych osobowych, których administratorem jest Klient. W związku 

z powyższym Klient powierza Currendzie dane osobowe zgodnie z zapisami umowy 

powierzenia danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad 

Świadczenia Usługi SBK–IOD. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że do zgłoszenia IOD jako jego Inspektora Ochrony 

Danych konieczne jest wypisanie, podpisanie i przesłanie do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych Formularza Wyznaczenia IOD i Zawiadomienia PUODO. Brak dopełnienia tych 

czynności nie stanowi podstawy do ograniczenia prawa Usługodawcy do Opłaty zgodnie z 

niniejszymi Zasadami Świadczenia Usługi SBK-IOD. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczenie usługi SBK-IOD będą rozstrzygane w 

pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku 

niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Currenda.pl. 

3. Postanowienia Warunków Świadczenia Usługi SBK-IOD stosuje się odpowiednio do 

wykonywania umowy o świadczenie Usługi SBK-IOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.currenda.pl/polityka-prywatnosc/

