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Wiążące Reguły Korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR) - 
Podsumowanie praw osób trzecich 

Niniejszy dokument zawiera w swoich punktach 3 - 9 wszystkie postanowienia „Wiążących Reguł Korporacyjnych 
(WRK) mających zastosowanie do spółek wchodzących w skład grupy Siemens oraz spółek przyjmujących te 
Reguły, które są wiążące wobec podmiotów danych z tytułu praw beneficjentów będących osobami trzecimi. 

1. Cel Wiążących Reguł Korporacyjnych 

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest ważna dla firmy Siemens. Dlatego też firma Siemens 
prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i 
bezpieczeństwa danych. Wiążące Reguły Korporacyjne to wewnętrzne zasady przyjęte przez firmę Siemens, tj. 
Siemens AG oraz spółki należące do grupy Siemens AG w celu wprowadzenia „odpowiednich gwarancji ochrony 
prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych” w rozumieniu obowiązującego prawa w zakresie 
ochrony danych, w szczególności przepisów o ochronie danych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego („EOG”). 

2. Zakres stosowania Wiążących Reguł Korporacyjnych 

Wiążące Reguły Korporacyjne mają zastosowanie do przetwarzania wszystkich danych osobowych dotyczących 
podmiotów danych przez uczestniczące spółki z siedzibą poza krajem EOG, o ile te dane osobowe zostały 
przekazane z uczestniczącej spółki z siedzibą w kraju EOG lub w kraju zapewniającym właściwy poziom ochrony 
danych, uznany decyzją Komisji Europejskiej, do uczestniczącej spółki z siedzibą poza EOG; oraz 

•  

• w kraju EOG lub w kraju zapewniającym właściwy poziom ochrony danych, co zostało potwierdzone decyzją 
Komisji UE. 

3. Podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Następujące zasady, wynikające w szczególności z unijnej dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych oraz Rezolucji 
Madryckiej z dnia 5 listopada 2009 roku, mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez 
uczestniczące spółki w zakresie objętym niniejszymi Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi: 

3.1 Zasadność i legalność przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami ustawowymi oraz z 
należytym poszanowaniem zasad określonych w niniejszych Wiążących Regułach Korporacyjnych. 

Przetwarzanie jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków 
wstępnych: 

• Osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie wyraziła jednoznaczną, skuteczną zgodę; lub 

• Przetwarzanie danych ma na celu nawiązanie stosunku umownego lub podobnej relacji opartej na zaufaniu z 
osobą, której dane dotyczą; lub 

• Przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów administratora (na potrzeby 
niniejszych Wiążących Reguł Korporacyjnych „administrator” oznacza spółkę, która określa cele i sposoby 
przetwarzania danych; częścią administratora są zależne oddziały, miejsca prowadzenia działalności i stałe 
zakłady) i brak jest podstaw, by zakładać, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny, uzasadniony interes 
w sprzeciwianiu się przetwarzaniu danych; lub 

• Przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze, które mają 
zastosowanie do administratora; lub 

• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; lub 
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• Przetwarzanie jest wymagane, w drodze wyjątku, by chronić życie, zdrowie lub bezpieczeństwo osoby, której 
dane dotyczą. 

Administrator zapewnia proste, szybkie i skuteczne procedury umożliwiające osobie, której dane dotyczą, 
wycofanie zgody w dowolnym momencie. 

3.2 Cel 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w konkretnych, jednoznacznych i prawnie uzasadnionych celach. W 
żadnym wypadku dane osobowe nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z prawnie uzasadnionymi celami, 
dla których były gromadzone. Uczestniczące spółki są zobowiązane do przestrzegania tych pierwotnych celów 
podczas przechowywania i dalszego przetwarzania lub wykorzystywania danych przekazanych im przez inną spółkę 
uczestniczącą; zmiana celu przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, 
lub w zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, któremu podlega spółka uczestnicząca przekazująca dane. 

3.3 Przejrzystość 

Wszystkie uczestniczące spółki przetwarzają dane osobowe w sposób przejrzysty. Podmioty danych, których dane 
osobowe są przetwarzane przez uczestniczącą spółkę, otrzymują od uczestniczącej spółki następujące informacje 
(w porozumieniu z przekazującą spółką, o ile dotyczy): 

• Tożsamość administratora oraz spółki przekazującej; 

• Kategorie odbiorców oraz tożsamość podmiotu otrzymującego; 

• Cel przetwarzania; 

• Pochodzenie danych (chyba że dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą); 

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w celach 
reklamowych; 

• Inne informacje w zakresie wymaganym dla zachowania zasady równości, np. prawa do informacji, 
sprostowania i usunięcia. 

W zakresie, w jakim dane nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, informacje takie – w drodze 
wyjątku – nie muszą być przekazywane, jeżeli takie nieprzekazanie informacji jest konieczne w celu ochrony osoby, 
której dane dotyczą lub praw innych osób, jeżeli osoba, której dane dotyczą, została już poinformowana lub jeżeli 
wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. 

3.4 Jakość danych oraz unikanie gromadzenia zbędnych danych 

Dane osobowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym i – w razie potrzeby – aktualizowane. Należy podejmować 
odpowiednie działania, by zapewnić korygowanie lub usuwanie nieścisłych lub niekompletnych danych. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zasadą unikania gromadzenia zbędnych danych. Należy gromadzić, 
przetwarzać oraz wykorzystywać tylko takie dane osobowe, które są wymagane, czyli jak najmniejszą ilość danych 
osobowych W szczególności należy korzystać z możliwości anonimizacji lub pseudonimizacji danych, pod warunkiem 
że związane z tym koszty i nakład pracy są współmierne do zamierzonego celu. Oceny lub badania statystyczne 
oparte na anonimowych lub pseudoanonimowych danych nie mają znaczenia dla celów ochrony prywatności danych, 
pod warunkiem że takie dane nie mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. 

Dane osobowe, które nie są już potrzebne do celów biznesowych, dla których były pierwotnie gromadzone i 
przechowywane, powinny zostać usunięte. W przypadku obowiązywania ustawowych okresów przechowywania 
danych, dane są blokowane, a nie usuwane. 

3.5 Dalsze przekazywanie danych 

Przekazywanie danych osobowych z uczestniczącej spółki do nieuczestniczącej spółki (tj. spółki, która nie ma 
obowiązku przestrzegania Wiążących Reguł Korporacyjnych) poza EOG jest dozwolone tylko pod następującymi 
warunkami: 
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• Podmiot otrzymujący dysponuje odpowiednim poziomem ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 25 
unijnej dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych, np. poprzez zawarcie standardowej umowy UE (Standardowe 
klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane 2010/87/UE lub Standardowe klauzule umowne 
pomiędzy administratorami danych 2001/497/WE lub 2004/915/WE) lub poprzez zawarcie innych 
odpowiednich umów pomiędzy podmiotem przekazującym oraz podmiotem otrzymującym; 

• Przekazanie jest dopuszczalne na zasadzie odstępstw określonych w art. 26 unijnej dyrektywy 95/46/WE o 
ochronie danych; 

 

• Jeżeli podmiotem otrzymującym jest podmiot przetwarzający, muszą być dodatkowo spełnione warunki 
określone w art. 16 and 17 unijnej dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych. 

3.6 Specjalne kategorie danych osobowych 

Co do zasady nie można przetwarzać specjalnych kategorii danych osobowych, tj. informacji o pochodzeniu rasowym 
lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków 
zawodowych, zdrowiu lub życiu seksualnym. 

Jeżeli przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych jest konieczne, należy uzyskać wyraźną zgodę osoby, 
której dane dotyczą, chyba że: 

• osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wyrazić zgody (np. nagły wypadek medyczny), a przetwarzanie 
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby; lub 

• przetwarzanie danych jest konieczne do celów diagnostyki medycznej, medycyny prewencyjnej, świadczenia 
opieki lub leczenia, lub też zarządzania opieką zdrowotną i gdy powyższe dane są przetwarzane przez 
personel medyczny zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej lub przez inny personel podlegający 
równoważnemu zobowiązaniu do zachowania tajemnicy, lub 

• określone dane zostały już podane do publicznej wiadomości przez osobę, której dane dotyczą; lub 

• przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych w postępowaniu 
sądowym, o ile brak jest podstaw, by zakładać, że osoba, której dane dotyczą, posiada nadrzędny interes 
prawny w sprzeciwianiu się przetwarzaniu danych; lub 

• przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów krajowych (np. w celu 
rejestracji/ochrony mniejszości), pod warunkiem zapewnienia dodatkowych gwarancji dla przetwarzania 
danych w rozumieniu unijnej dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych, w tym wystarczających środków 
bezpieczeństwa w odniesieniu do tych danych. 

Przed przetworzeniem specjalnych kategorii danych osobowych należy skonsultować się z właściwym specjalistą ds. 
prywatności danych. 

3.7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 
przypadkach, należy podjąć odpowiednie działania, by zabezpieczyć uzasadnione interesy osoby, której dane 
dotyczą. Decyzje, które mają negatywne skutki prawne dla podmiotu danych lub które w poważnym stopniu są dla 
niego niekorzystne, nie mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej indywidualnej procedury 
mającej na celu ocenę osobistych cech danej osoby, tzn. decyzje nie mogą się opierać wyłącznie na wykorzystaniu 
technologii informatycznych. Wyjątek ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy decyzja 

• zostaje podjęta w trakcie zawierania lub wykonania umowy, jeśli wniosek w sprawie zawarcia lub wykonania 
umowy złożony przez podmiot danych został zrealizowany lub jeśli przewidziano właściwe środki w celu 
zabezpieczenia słusznych interesów podmiotu danych, takich jak zapewnienie możliwości przedstawienia 
swojego punktu widzenia; lub 

• jest dozwolona przez prawo, które ustanawia również właściwe środki w celu zabezpieczenia słusznych 
interesów podmiotu danych. 
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3.8 Bezpieczeństwo danych 

Administratorzy danych wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić wymagane 
bezpieczeństwo danych i w ten sposób chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 
usunięciem, nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, utratą, zniszczeniem, a także przed nieuprawnionym 
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Środki takie są wdrażane z uwzględnieniem stanu wiedzy w tej 
dziedzinie oraz kosztu realizacji, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa stosowny do zagrożeń stwarzanych przez 
przetwarzanie danych i charakteru chronionych danych osobowych. Szczególną ochroną należy objąć specjalne 
kategorie danych osobowych. 

Środki bezpieczeństwa, które mają zostać zapewnione, dotyczą w szczególności komputerów (serwerów oraz 
komputerów używanych w miejscu pracy), sieci, łączy komunikacyjnych i aplikacji. 

Aby zapewnić odpowiedni poziom środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych, firma 
Siemens wprowadziła Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa danych korporacyjnych (Corporate Information Security 
Guide) ze skutkiem wiążącym dla całej grupy Siemens. 

Konkretne środki stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych obejmują kontrolę 
dostępu, kontrolę dostępu do systemu, kontrolę dostępu do danych, kontrolę transmisji, kontrolę wprowadzania 
danych, kontrolę zadań, kontrolę dostępności i kontrolę segregacji. 

Wszystkie komputery używane w miejscu pracy – w tym urządzenia mobilne (np. laptopy) – są chronione hasłem. 
Intranet firmy Siemens posiada system zapory sieciowej, który chroni wewnętrzne treści firmy przed nieuprawnionym 
dostępem osób z zewnątrz. Przekazywanie danych osobowych we własnej sieci firmy jest zazwyczaj szyfrowane – 
w zakresie, w jakim wymaga tego charakter oraz zamierzone przeznaczenie danych osobowych. 

3.9 Poufność przetwarzania danych 

Dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez upoważniony personel, który 
został specjalnie poinstruowany zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony prywatności danych. Uprawnienia 
dostępu poszczególnych pracowników będą ograniczone zgodnie z charakterem i zakresem jego/jej określonej 
dziedziny działalności. Pracownikowi zabrania się wykorzystywania danych osobowych do celów prywatnych, 
przekazywania lub innego udostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym. Do osób nieuprawnionych w 
tym kontekście należą na przykład inni pracownicy, o ile nie potrzebują oni danych osobowych do wykonywania 
swoich specjalistycznych zadań. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy również po wygaśnięciu 
stosunku pracy danego pracownika. 

3.10 Zlecone przetwarzanie danych 

Jeżeli uczestnicząca spółka zleca przetwarzanie danych osobowych innej spółce („podmiotowi przetwarzającemu”) 
zgodnie z warunkami niniejszych Wiążących Reguł Korporacyjnych, należy przestrzegać następujących wymagań: 

• Administrator musi dokonać starannego wyboru podmiotu przetwarzającego, który jest w stanie zapewnić 
niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane do przetwarzania danych zgodnie z 
przepisami o ochronie danych; 

• Administrator zapewnia i regularnie sprawdza, czy podmiot przetwarzający zachowuje pełną zgodność z 
uzgodnionymi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa; 

• Wykonywanie zleconego przetwarzania danych musi być uregulowane w pisemnym dokumencie lub innej 
udokumentowanej umowie, w której prawa i obowiązki podmiotu przetwarzającego są jednoznacznie 
określone; 

• Podmiot przetwarzający musi być zobowiązany umową do przetwarzania danych otrzymanych od 
administratora wyłącznie w ramach umowy i zgodnie z instrukcjami wydanymi przez administratora. 
Przetwarzanie danych do celów własnych podmiotu przetwarzającego lub na potrzeby osób trzecich musi być 
umownie zabronione; 

• Administrator ponosi odpowiedzialność za legalność przetwarzania i jest osobą do kontaktu dla osoby, której 
dane dotyczą. 
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4. Istotne prawa osoby, której dane dotyczą 

Osoby, których dane dotyczą, posiadają następujące niezbywalne prawa w odniesieniu do danych osobowych 
przetwarzanych przez uczestniczącą spółkę w zakresie objętym niniejszymi Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi: 

• Osoba, której dane dotyczą, może zażądać przekazania w zrozumiałej formie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z nią, oraz wszelkich dostępnych informacji o ich źródle i celu przetwarzania. 
Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji o tożsamości administratora oraz, w przypadku 
przekazania danych osobowych, ma ona również prawo do informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców. 
Prawo do informacji obejmuje również strukturę logiczną operacji automatycznego przetwarzania w zakresie, w 
jakim ma ona wpływ na automatycznym proces decyzyjny. Jeżeli zostało to przewidziane w obowiązujących 
przepisach krajowych, osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa do informacji, jeżeli wiązałoby się to ze 
znacznym naruszeniem celów biznesowych, w tym w szczególności, jeżeli ujawnienie tajemnic handlowych 
oraz interes przemawiający za ochroną tajemnic handlowych przeważają nad interesem tej osoby w ujawnieniu 
danych. Lokalne przepisy prawne mogą ograniczać prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji, jeżeli 
prawo to jest wykonywane wielokrotnie w krótkim okresie czasie, chyba że osoba, której dane dotyczą, może 
wykazać uzasadniony powód wielokrotnego dochodzenia swojego prawa do informacji. Spółka uczestnicząca 
może obciążyć osobę, której dane dotyczą, opłatą w rozsądnej wysokości za dostarczenie informacji, w 
zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo krajowe. 

• Osoba, której dane dotyczą, może zażądać sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 
niepoprawne lub niekompletne. 

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać zablokowania swoich danych osobowych jeżeli nie można 
ustalić, czy te dane są poprawne, czy też nie. 

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych jeżeli przetwarzanie 
danych było niezgodne z prawem lub stało się niezgodne z prawem w międzyczasie lub gdy dane przestaną 
być potrzebne do celów przetwarzania. Jeżeli osoby, których dane dotyczą, zwrócą się z uzasadnionym 
żądaniem usunięcia ich danych, należy spełnić to żądanie w rozsądnym terminie, o ile ustawowe okresy 
przechowywania lub zobowiązania umowne nie uniemożliwiają usunięcia danych. W przypadku gdy obowiązują 
ustawowe okresy przechowywania danych, osoba, której dane dotyczą, może zażądać zablokowania jej 
danych zamiast ich usunięcia. To samo dotyczy sytuacji, gdy usunięcie danych byłoby niemożliwe. 

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych do celów 
reklamowych lub do celów badania rynku i/lub badania opinii. Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o 
swoim prawie do sprzeciwu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. 

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje również ogólne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 
osobowych, jeżeli ze względu na szczególną sytuację osobową osoby, której dane dotyczą, prawnie 
uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą przeważa nad uzasadnionym interesem administratora w 
przetwarzaniu danych osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą, może dochodzić powyższych praw na piśmie wobec odpowiedniej spółki uczestniczącej, 
właściwego specjalisty ds. ochrony danych (Data Privacy Officer, DPO) takiej spółki uczestniczącej lub funkcji ds. 
prywatności danych (L CO-O DP) w Siemens AG. Podmiot będący adresatem uzasadnionego wniosku osoby, której 
dane dotyczą, odpowiada na ten wniosek w rozsądnym terminie. Odpowiedź powinna mieć formę pisemną (wystarczy 
e-mail). 

5. Wiążący charakter wobec osób, których dane dotyczą 

Postanowienia Wiążących Reguł Korporacyjnych zawartych w punktach 3 - 9 niniejszego dokumentu są również 
wiążące wobec osób, których dane dotyczą, na podstawie praw beneficjentów będących stronami trzecimi. 

Osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania przez uczestniczącą spółkę 
postanowień Wiążących Reguł Korporacyjnych zawartych w niniejszym dokumencie, zarówno przeciwko 
uczestniczącej spółce, jak i Siemens AG (LC CO DP). 

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do egzekwowania przestrzegania jednego z wyżej wymienionych 
praw beneficjentów będących stronami trzecimi przez spółkę uczestniczącą, poprzez złożenie skargi do właściwego 
organu ochrony danych lub poprzez skorzystanie z innych środków prawnych we właściwych sądach. Osoby, których 
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dane dotyczą, mogą dochodzić odszkodowania za szkody. 

Osoby, której dane dotyczą, mogą wnieść taką skargę 

• do uczestniczącej spółki, która przekazała dane; lub 

• do głównej siedziby of Siemens AG; lub 

• do właściwego organu ochrony danych. 

Oznacza to, że w przypadku naruszenia postanowień Wiążących Reguł Korporacyjnych przez spółkę uczestniczącą 
z siedzibą poza EOG, właściwe są również sądy i organy na terenie EOG. Osoba, której dane dotyczą, ma takie 
same prawa w stosunku do spółki uczestniczącej, która zaakceptowała odpowiedzialność odszkodowawczą, jak 
gdyby naruszenie zostało popełnione przez spółkę uczestniczącą z siedzibą w kraju EOG. 

Sądy i organy w EOG nie są jednak właściwe jak opisano powyżej, jeżeli odbiorca danych ma swoją siedzibę w kraju 
poza EOG, ale kraj ten zapewnia właściwy poziom ochrony danych, co zostało potwierdzone decyzją Komisji UE. 

Aby osoby, których dane dotyczą, mogły korzystać z prawnie egzekwowalnych praw beneficjentów będących 
osobami trzecimi również w tych krajach, w których przyznanie praw beneficjentów będących osobami trzecimi w 
dokumencie Wiążących Reguł Korporacyjnych może nie być wystarczające, firma Siemens AG sporządzi – w 
niezbędnym zakresie – dodatkowe umowy z odpowiednimi spółkami uczestniczącymi, które na to pozwalają. Klauzula 
dotycząca beneficjentów będących osobami trzecimi przyznająca niezbędne prawa osobom, których dane dotyczą, 
jest zawarta w Deklaracji Zobowiązania, podpisywanej przez spółki grupy, które wyrażają w ten sposób zgodę na 
przyjęcie i wdrożenie Wiążących Reguł Korporacyjnych. To samo dotyczy Umowy o Przyjęciu, którą inne spółki 
przyjmujące zawierają z Siemens AG. 

6. Proces składania skarg 

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili skontaktować się z właściwych działem zajmującym się 
rozpatrywaniem skarg w Siemens AG (LC CO DP; dane kontaktowe można znaleźć w punkcie 10) lub z osobą do 
kontaktu w sprawach ochrony danych w spółce uczestniczącej (na ogół jest to specjalista ds. ochrony danych), by 
złożyć skargę dotyczącą naruszenia Wiążących Reguł Korporacyjnych przez uczestniczącą spółkę lub w przypadku 
jakichkolwiek pytań. Osoba, której dane dotyczą, otrzymuje niezwłoczne potwierdzenie otrzymania skargi przez 
odnośny podmiot, a skarga jest rozpatrywana w ciągu trzech (3) miesięcy od jej otrzymania. Termin ten może zostać 
rozsądnie przekroczony w przypadku opóźnień z przyczyn niezależnych od uczestniczącej spółki, np. w przypadku 
braku terminowego dostarczenia przez osobę, której dane dotyczą, informacji, które są racjonalnie niezbędne. 

Pracownicy rozpatrujący skargi we właściwym dziale zajmującym się rozpatrywaniem skarg korzystają z 
odpowiedniego poziomu niezależności przy wykonywaniu tej funkcji. 

W każdym dochodzeniu spółka uczestnicząca oraz LC CO DP są zobowiązani do współpracy z organami ochrony 

danych w kraju i respektowania ich opinii. 

7. Wzajemna pomoc i współpraca z organami ochrony danych 

Firma Siemens AG oraz uczestniczące spółki będą współpracować i wspierać się wzajemnie w przypadku zapytań i 
skarg ze strony osób, których dane dotyczą, w sprawie nieprzestrzegania Wiążących Reguł Korporacyjnych 
złożonych przez osoby, których dane dotyczą. 

Siemens AG oraz spółki uczestniczące zobowiązują się ponadto do współpracy z właściwymi organami ochrony 
danych w kontekście wdrażania Wiążących Reguł Korporacyjnych. Będą one odpowiadać na wnioski organu ochrony 
danych związane z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi w odpowiednim terminie i we właściwy sposób oraz będą 
postępować zgodnie z radami i decyzjami właściwego organu ochrony danych dotyczącymi wdrażania Wiążących 
Reguł Korporacyjnych. 

8. Związek między Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi oraz lokalnymi przepisami prawa powszechnego 

Legalność przetwarzania danych osobowych jest oceniana na podstawie obowiązującego prawa miejscowego. W 
zakresie, w jakim obowiązujące prawo lokalne przewiduje wyższy poziom ochrony danych osobowych niż niniejsze 
Wiążące Reguły Korporacyjne, przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Każda 
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uczestnicząca spółka we własnym zakresie sprawdza (np. zlecając to swojemu specjaliście ds. ochrony danych lub 
działowi prawnemu), czy takie lokalne przepisy prawa powszechnego (np. przepisy o ochronie danych) istnieją i 
zapewnia ich przestrzeganie. Jeżeli obowiązujące prawo lokalne przewiduje niższy poziom ochrony danych 
osobowych niż niniejsze Wiążące Reguły Korporacyjne, stosowane są niniejsze Wiążące Reguły Korporacyjne. 

W przypadku gdy obowiązki wynikające z obowiązującego lokalnego prawa są sprzeczne z Wiążącymi Regułami 
Korporacyjnymi, uczestnicząca spółka informuje o tym LC C DP bez zbędnej zwłoki. LC C DP odnotowuje zgłoszoną 
sprzeczność. 

LC C DP poinformuje wszystkie uczestniczące spółki, które wcześniej przekazywały dane danej spółce, o zgłoszonej 
sprzeczności pomiędzy Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi oraz lokalnym prawem. LC C DP poinformuje również 
właściwy organ ds. ochrony danych o konflikcie prawnym oraz, wspólnie z organem ds. ochrony danych i 
uczestniczącą spółką, poszuka praktycznego rozwiązania, które będzie jak najbardziej zbliżone do zasad zawartych 
w unijnej dyrektywie 95/46/WE o ochronie danych. 

9. Odpowiedzialność 

Firma Siemens AG ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Wiążących Reguł Korporacyjnych przez 
uczestniczące spółki z siedzibą poza EOG. Firma Siemens AG zobowiązuje się do monitorowania przestrzegania 
Wiążących Reguł Korporacyjnych przez uczestniczące spółki z siedzibą poza EOG oraz do czuwania nad tym, by 
uczestniczące spółki z siedzibą poza EOG podejmowały niezbędne działania naprawcze w celu usunięcia naruszeń 
Wiążących Reguł Korporacyjnych. 

Firma Siemens AG zobowiązuje się ponadto do wypłaty odszkodowania za szkody w przypadku udowodnionego 
naruszenia Wiążących Reguł Korporacyjnych i wynikającego z tego naruszenia praw osoby, której dane dotyczą. 

Ciężar dowodu spoczywa na firmie Siemens AG. Firma Siemens AG musi wykazać, że nie doszło do naruszenia 
Wiążących Reguł Korporacyjnych lub że uczestnicząca spółka z siedzibą poza EOG nie ponosi odpowiedzialności 
za naruszenie Wiążących Reguł Korporacyjnych, na którym opiera się roszczenie odszkodowawcze osoby, której 
dane dotyczą. 

 

10. Kontakt 

Osoby, których dane dotyczą, mogą zgłaszać wszelkie problemy od specjalisty ds. ochrony danych w odnośnej 
spółce uczestniczącej lub do globalnej funkcji ds. ochrony danych w Siemens AG: 

Siemens AG 

LC CO DP 

St.-Martin-Str. 76 

D-81541 Monachium 

E-mail: datenschutz@siemens.com Internet: http://www.siemens.com 

mailto:datenschutz@siemens.com
http://www.siemens.com/

