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Customer identified in the Proposal Document 
(as defined below) agrees to acquire the Services (as 
defined below) described in in the Proposal 
Document in accordance with the provisions of this 
Agreement. 

Klient wskazany w Dokumencie Propozycji 
(jak zdefiniowano poniżej) wyraża zgodę na nabycie Usług 
(jak zdefiniowano poniżej) opisanych w Dokumencie 
Propozycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

1 DEFINITIONS 1 DEFINICJE 

1.1 The following terms, whether in the singular or 
plural thereof, shall have the meanings 
ascribed to them below: 

1.1 Poniższe terminy, niezależnie od tego, czy występują 
w liczbie pojedynczej czy mnogiej, mają przypisane 
im poniżej znaczenie: 

“Accredited” means that the Services 
are provided in 
accordance with 
processes defined by an 
accreditation body. 

 

“Accredited 
Certificate” 

means the Certificate 
issued under a Standard 
included in the scope of 
accreditation of SAI 
Global with an 
accreditation body. 

“Affiliate” means an entity directly 
or indirectly controlling, 
controlled by or under 
common control with a 
party, where control 
means the ownership or 
control, directly or 
indirectly, of more than 
fifty per cent (> 50%) of 
all of the voting shares; 
provided that an entity 
shall be considered an 
affiliate only for the time 
during which such 
control exists. 

“Agreement” means the Proposal 
Document together with 
these Accredited 
Assessment Services 
Terms and Conditions. 

“Auditor” means SAI Global’s 
employees, agents and 
contractors who perform 
the Services. 

 

“Certification” or 
“Certified” 

means a confirmation 
that in the opinion of SAI 
Global a Management 

„Akredytowany” oznacza, że Usługi są 
świadczone zgodnie 
z procesami określonymi przez 
jednostkę akredytującą. 

 

 

„Akredytowany 
Certyfikat” 

oznacza Certyfikat wydany 
zgodnie z Normą objętą 
zakresem akredytacji spółki 
SAI Global przez jednostkę 
akredytującą. 

„Podmiot 
Powiązany” 

oznacza podmiot 
bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolujący, kontrolowany lub 
pozostający pod wspólną 
kontrolą z daną stroną, przy 
czym kontrola oznacza 
własność lub kontrolę, 
bezpośrednio lub pośrednio, 
ponad pięćdziesięciu procent 
(> 50%) wszystkich akcji 
z prawem głosu, pod 
warunkiem że dany podmiot 
będzie uważany za podmiot 
powiązany tylko przez czas, w 
którym taka kontrola istnieje. 

„Umowa” oznacza Dokument 
Propozycji wraz z niniejszymi 
Warunkami Akredytowanych 
Usług Oceny. 

 

„Audytor” oznacza pracowników, 
przedstawicieli i wykonawców 
spółki SAI Global, którzy 
świadczą Usługi. 

 

„Certyfikacja” lub 
„Certyfikowany” 

oznacza potwierdzenie, że 
zdaniem spółki SAI Global, 
System Zarządzania/ 
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System/ 
product/process/service 
complies with 
requirements of 
a Standard to which an 
Accredited Certificate 
has been issued by SAI 
Global. 

“Certification 
Mark” or “Logo” 

means a symbol, word(s) 
or other sign that 
signifies that 
a Management System/ 
product/process/service 
has been found to be in 
conformance with 
a Standard within the 
scope of accreditation of 
SAI Global. 

“Certification 
Scheme 
Procedures” 

means the procedures 
developed by SAI Global 
to complete an 
assessment to 
a Standard. 

“Controller” means an entity that, 
alone or jointly with 
others, determines the 
purposes and means of 
the processing of 
Personal Data as defined 
in EU Data Protection 
Law. 

“Customer” means the customer of 
SAI Global signing the 
Proposal Document. 

“Customer Data” means any Personal 
Data provided by 
Customer or derived 
from the data supplied by 
Customer that SAI Global 
Processes on behalf of 
Customer in the course 
of providing Services. 

“Customer 
Material” 

means all Customer 
owned or licensed data, 
content, or other material 
provided by Customer to 
SAI Global pursuant to 
this Agreement, to be 
included in or used with 
the Services (including 
without limitation 
customer data, logos, 

produkt/ proces/ usługa jest 
zgodna z wymaganiami 
Normy, której spółka SAI 
Global wydała Akredytowany 
Certyfikat. 

 

 

„Znak 
Certyfikujący” 
lub „Logo” 

oznacza symbol, słowo 
(słowa) lub inne oznaczenie, 
które sygnalizuje, że System 
Zarządzania/ produkt/ 
proces/ usługa została 
uznana za zgodną z Normą w 
zakresie akredytacji spółki 
SAI Global. 

 

„Procedury 
Systemu 
Certyfikacji” 

oznacza procedury 
opracowane przez spółkę SAI 
Global w celu ukończenia 
oceny w odniesieniu do 
Normy. 

„Administrator 
Danych 
Osobowych” 

oznacza podmiot, który - 
samodzielnie lub wspólnie 
z innymi - określa cele i środki 
przetwarzania Danych 
Osobowych zgodnie 
z definicją Przepisów Prawa 
UE o Ochronie Danych. 

 

„Klient” oznacza klienta spółki SAI 
Global podpisującego 
Dokument Propozycji. 

„Dane Klienta” oznacza wszelkie Dane 
Osobowe dostarczone przez 
Klienta lub uzyskane z danych 
dostarczonych przez Klienta, 
które spółka SAI Global 
Przetwarza w imieniu Klienta w 
trakcie świadczenia Usług. 

 

„Materiał Klienta” oznacza wszystkie posiadane 
lub licencjonowane przez 
Klienta dane, treści lub inne 
materiały dostarczone przez 
niego spółce SAI Global 
zgodnie z niniejszą Umową, 
które mają zostać włączone 
lub wykorzystane w trakcie 
świadczenia Usług (w tym, 
bez ograniczeń, dane 
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policies, procedures, 
organisation charts, and 
other proprietary text or 
graphics), and any other 
proprietary information 
collected by SAI Global 
from Customer or its 
Users in connection with 
the provision of the 
Services pursuant to this 
Agreement. 

"Data Protection 
Laws" 

means all effective data 
protection and privacy 
laws applicable to the 
Processing of Personal 
Data under this 
Agreement, including, 
where applicable, EU 
Data Protection Law. 

 

“Documentation” means this Agreement; 
the Proposal Document; 
and any applicable 
statements of work, 
addenda, schedules or 
documents referenced 
therein. 

“EEA” means, for the purposes 
of this DPA, the European 
Economic Area, the 
United Kingdom and 
Switzerland. 

"EU Data 
Protection Law" 

means (i) prior to May 25, 
2018, Directive 95/46/EC 
of the European 
Parliament and of the 
Council on the protection 
of individuals with regard 
to the processing of 
Personal Data and on the 
free movement of such 
data ("Directive"); (ii) on 
and after May 25, 2018, 
Regulation 2016/679 of 
the European Parliament 
and of the Council on the 
protection of natural 
persons with regard to 
the processing of 
Personal Data and on the 

klientów, logo, zasady, 
procedury, schematy 
organizacyjne oraz inne 
zastrzeżone teksty lub 
grafiki), a także wszelkie inne 
zastrzeżone informacje 
uzyskane przez spółkę SAI 
Global od Klienta lub jego 
Użytkowników w związku ze 
świadczeniem Usług zgodnie 
z niniejszą Umową. 

„Przepisy Prawa o 
Ochronie Danych” 

oznacza wszystkie 
obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony danych 
i prywatności mające 
zastosowanie do 
Przetwarzania Danych 
Osobowych na mocy niniejszej 
Umowy, w tym, w stosownych 
przypadkach, Przepisy Prawa 
UE o Ochronie Danych. 

„Dokumentacja” oznacza niniejszą Umowę, 
Dokument Propozycji oraz 
wszelkie stosowne zakresy 
prac, dodatki, harmonogramy 
lub dokumenty w nich 
wymienione. 

„EOG” oznacza dla celów 
niniejszego DPA, Europejski 
Obszar Gospodarczy, Wielką 
Brytanię i Szwajcarię. 

 

„Przepisy Prawa 
UE o Ochronie 
Danych” 

oznacza (i) przed datą 25 maja 
2018 r., dyrektywę 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym 
przepływem takich danych 
(„Dyrektywa”); (ii) w dniu 
25 maja 2018 r. i później, 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 
w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym 
przepływem takich danych 
(Ogólne rozporządzenie 



 

 Accredited Assessment 
Services 

Terms and Conditions 

Akredytowane 
Usługi Oceny 

Warunki 
 

DOC ID: 7824 / Issue Date: June 2020   Page 4 of 38 

Identyfikator Dokumentu: 7824 / Data wydania: Czerwiec 2020 r.  Strona 4 z 38 

 

free movement of such 
data (General Data 
Protection Regulation, or 
"GDPR"). 

 

“Management 
System” 

means a set of 
interrelated or interacting 
elements of an 
organisation to establish 
policies and objectives 
and processes to achieve 
those objectives 

 
“Model Clauses” means the European 

Commission standard 
contractual clauses on 
data protection for data 
to be transferred 
internationally, or data 
transfers from 
controllers in the EU to 
processors established 
outside the EU or EEA. 

 

“Personal Data” means any information 
relating to an identified 
or identifiable natural 
person (“Data Subject”). 

 

“Personal Data 
Breach” 

means a breach of 
security leading to the 
accidental or unlawful 
destruction, loss, 
alteration, unauthorised 
disclosure of, or access to, 
Personal Data 
transmitted, stored or 
otherwise Processed. 

 

“Processing” 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, organisation, 
structuring, storage, 
adaptation or alteration, 
retrieval, consultation, use, 

o ochronie danych lub 
„RODO”). 

 

 

 

„System 
Zarządzania” 

oznacza zestaw powiązanych 
z sobą lub oddziałujących na 
siebie elementów organizacji 
w celu ustanowienia polityk 
i celów oraz procesów 
służących osiągnięciu tych 
celów. 

„Wzorcowe 
Klauzule” 

oznacza standardowe klauzule 
umowne Komisji Europejskiej 
dotyczące ochrony danych, 
które mają być przekazywane 
na arenie międzynarodowej, 
lub przekazywanie danych od 
administratorów danych 
osobowych w UE do 
przetwarzających dane, 
mających siedzibę poza UE lub 
EOG. 

 

„Dane Osobowe” 

 

oznacza wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej 
albo możliwej do 
zidentyfikowania osoby 
fizycznej („Podmiot Danych”). 

„Naruszenie 
Ochrony Danych 
Osobowych” 

oznacza naruszenie 
zabezpieczeń prowadzące do 
przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia 
lub udostępnienia Danych 
Osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny 
sposób Przetwarzanych. 

„Przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje lub 
zbiory operacji wykonywanych 
na Danych Osobowych lub na 
zbiorach Danych Osobowych z 
wykorzystaniem lub nie 
środków zautomatyzowanych 
lub innych, takich jak zbieranie, 
nagrywanie, organizowanie, 
tworzenie struktur, 
przechowywanie, adaptowanie 
lub zmiana, wyszukiwanie, 
konsultowanie, 
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disclosure by 
transmission, 
dissemination or 
otherwise making 
available, alignment or 
combination, restriction, 
erasure or destruction. 
"Process", "Processes" 
and "Processed" will be 
construed accordingly. 

“Processor” means an entity that 
processes Personal Data 
on behalf of a Controller 
as defined in EU Data 
Protection Law. 

 

 

“Proposal 
Document” 

means the document 
executed by the parties 
describing the Services to 
be provided by SAI Global 
to Customer pursuant to 
this Agreement. Each 
Proposal Document shall 
be subject to the terms of 
this Agreement and may 
contain additional terms. 
In case of conflict 
between this Agreement 
and a Proposal Document, 
the Proposal Document 
will prevail. 

“SAI Global” means the SAI Global 
Company contracting 
party identified in the 
Proposal Document 
including its Affiliate. 

 
“Services” means the accredited 

assessment services 
rendered by SAI Global or 
its agents and 
contractors to assess a 
Management System/ 
product/process/service 
and determine if the 
Management System/ 
product/process/service 
complies with an 
applicable Standard 
within the scope of 
accreditation of SAI 

wykorzystywanie, ujawnianie w 
drodze transmisji, 
rozpowszechnianie lub 
udostępnianie w innej formie, 
uzgadnianie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie. „Przetwarzają”, 
„Przetwarza” oraz 
„Przetwarzany” będą 
odpowiednio interpretowane. 

„Przetwarzający 
Dane” 

oznacza podmiot 
przetwarzający Dane 
Osobowe w imieniu 
Administratora Danych 
Osobowych zgodnie 
z definicją zawartą 
w Przepisach Prawa UE 
o Ochronie Danych. 

„Dokument 
Propozycji” 

oznacza dokument 
podpisany przez strony 
określające Usługi, które 
spółka SAI Global ma 
świadczyć na rzecz Klienta 
zgodnie z niniejszą Umową. 
Każdy Dokument Propozycji 
podlega warunkom niniejszej 
Umowy i może zawierać 
dodatkowe warunki. W 
przypadku sprzeczności 
między niniejszą Umową a 
Dokumentem Propozycji, 
Dokument Propozycji będzie 
rozstrzygający. 

„SAI Global” oznacza spółkę SAI Global 
będącą stroną zawierającą 
umowę, wskazaną 
w Dokumencie Propozycji, 
a termin ten obejmuje jej 
Podmiot Powiązany. 

„Usługi” oznacza akredytowane usługi 
oceny świadczone przez 
spółkę SAI Global lub jej 
przedstawicieli i 
wykonawców w celu oceny 
Systemu Zarządzania/ 
produktu/ procesu/ usługi 
oraz ustalenia, czy System 
Zarządzania/ produkt / 
proces/ usługa jest zgodna z 
obowiązującą Normą w 
zakresie akredytacji spółki 
SAI Global, a w przypadku 
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Global, and if compliant, 
issuance of an 
Accredited Certificate. 

“Significant 
Change” 

means any material 
change that affects the 
activities and operation of 
a Management System/ 
product/process/service 
such as a change in 
ownership, management, 
organisation, policy, 
technology, personnel, 
product and services, 
facilities, equipment, 
procedures, change of 
address of any relevant 
sites or other premises, 
subcontracting or 
outsourcing of processes. 

“Site” means the location of the 
Customer’s 
Management System/ 
product/ process/ 
service. 

“Standard(s)” means a document 
published by a third party 
setting forth a particular 
set of criteria applicable to 
a Management System/ 
product/process/service 
for which the Services 
have been requested by 
the Customer. 

“Standards 
Body” 

means a party that 
issues Standards. 

 

“Sub-Processor” means another processor 
engaged by the Processor 
for carrying out specific 
processing activities on 
behalf of the Controller. 
The same data protection 
obligations as set out in 
the contract or other legal 
act between the Controller 
and the Processor shall be 
imposed on that other 
Processor by way of a 
contract or other legal act 
between the Processor 
and the “Sub-Processor”. 

 

zgodności oznacza wydanie 
Akredytowanego Certyfikatu. 

 

„Istotna Zmiana” 

 

oznacza każdą istotną 
zmianę, która wpływa na 
działania i funkcjonowanie 
Systemu Zarządzania/ 
produktu/ procesu/ usługi, 
taką jak zmiana własności, 
zarządzania, organizacji, 
polityki, technologii, 
personelu, produktu i usług, 
urządzeń, sprzętu, procedur, 
zmianę adresu każdej istotnej 
lokalizacji lub innych 
pomieszczeń, 
podwykonawstwo lub 
outsourcing procesów. 

 

„Lokalizacja” oznacza usytuowanie Systemu 
Zarządzania/ produktu/ 
procesu/ usługi Klienta. 

 

„Norma (Normy)” oznacza dokument 
opublikowany przez stronę 
trzecią, określający 
szczególny zestaw kryteriów 
mających zastosowanie do 
Systemu Zarządzania/ 
produktu/ procesu/ usługi, w 
odniesieniu do których Klient 
zamówił Usługi. 

„Organ 
Normalizacyjny” 

oznacza stronę, która wydaje 
Normy. 

 

„Podwykonawca 
Przetwarzania” 

oznacza innego 
przetwarzającego dane 
zaangażowanego przez 
Przetwarzającego Dane w 
celu wykonania określonych 
czynności przetwarzania 
w imieniu Administratora 
Danych Osobowych. Takie 
same obowiązki w zakresie 
ochrony danych, jak 
określone w umowie lub 
innym akcie prawnym między 
Administratorem Danych 
Osobowych 
a Przetwarzającym Dane 
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zostaną nałożone na tego 
innego Przetwarzającego 
Dane w drodze umowy lub 
innego aktu prawnego 
zawartego między 
Przetwarzającym Dane 
a „Podwykonawcą 
Przetwarzania”. 

 

2 SERVICES 2 USŁUGI 

2.1 SAI Global agrees to provide the Services 
identified in the Proposal Document as 
otherwise agreed by the Customer and SAI 
Global, subject to the provisions of these terms 
and conditions. 

2.1 Spółka SAI Global zgadza się świadczyć Usługi 
wskazane w Dokumencie Propozycji zgodnie 
z innymi ustaleniami dokonanymi przez Klienta 
i spółkę SAI Global z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszych warunków. 

2.2 This Agreement shall commence on the 
commencement date stipulated in the 
Proposal Document and shall continue for 
a minimum period of twelve (12) months.  

2.2 Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać w dniu 
rozpoczęcia wskazanym w Dokumencie Propozycji i 
będzie ważna przez okres co najmniej dwunastu 
(12) miesięcy.  

2.3 Thereafter this Agreement shall continue 
unless and until terminated by either party 
giving to the other party not less than ninety 
(90) days’ written notice. 

2.3 Następnie niniejsza Umowa będzie nadal 
obowiązywała, chyba że i do momentu, w którym 
zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron 
w drodze przekazania drugiej stronie pisemnego 
wypowiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 
dziewięćdziesięciu (90) dni. 

2.4 The Customer agrees to provide SAI Global’s 
employees, agents, contractors and partners 
with all information, co-operation and assistance 
required to perform the Services including 
reasonable access to the premises, facilities, 
documents and records of the Customer and the 
Customer’s contractors and agents. Such 
access shall, upon request by SAI Global, include 
representatives of accreditation bodies, other 
organisations that provide oversight of the 
accredited Standard or regulators to witness SAI 
Global performing Services at Customer’s site or 
to investigate, validate or resolve an external 
complaint. These audits can be on short-notice 
or unannounced. SAI Global may also need 
access to the Customer’s suppliers if required by 
the Standard. SAI Global representatives shall 
not be obligated to sign any agreement as a 
condition of site entry and if signed the Customer 
agrees that such agreement shall be void and of 
no force and effect. 

2.4 Klient zgadza się udzielać pracownikom, 
przedstawicielom, wykonawcom i partnerom spółki 
SAI Global wszystkich informacji, współpracy 
i pomocy wymaganej do świadczenia Usług, w tym 
uzasadnionego dostępu do pomieszczeń, obiektów, 
dokumentów i rejestrów Klienta oraz jego 
wykonawców i przedstawicieli. Powyższy dostęp 
obejmuje, na wniosek spółki SAI Global, 
przedstawicieli jednostek akredytujących, innych 
organizacji, które zapewniają nadzór nad 
akredytowaną Normą lub organy nadzoru pełniące 
rolę obserwatorów Usług świadczonych przez 
spółkę SAI Global w lokalizacji Klienta lub w celu 
zbadania, zatwierdzenia lub rozpatrzenia 
zewnętrznego zażalenia. Powyższe audyty mogą 
być zapowiedziane z krótkim wyprzedzeniem lub 
niezapowiedziane. Spółka SAI Global może również 
potrzebować dostępu do dostawców Klienta, jeśli 
Norma tego wymaga. Przedstawiciele spółki SAI 
Global nie będą zobowiązani do podpisania żadnej 
umowy jako warunku wejścia do lokalizacji, 
a w przypadku jej podpisania, Klient zgadza się, że 
taka umowa będzie nieważna i nieobowiązująca. 

2.5 The Customer agrees to comply with the 
applicable SAI Global Certification or 

2.5 Klient zgadza się przestrzegać obowiązującej w 
spółce SAI Global Certyfikacji lub Procedur Systemu 
Certyfikacji udostępnionych Klientowi. 
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Certification Scheme Procedures provided to 
Customer. 

2.6 Except as required by the applicable Standard, 
SAI Global will perform on the Customer’s Site 
the Services during the Customer’s normal 
business hours and in a manner so as not to 
interfere with the performance of any work by 
the Customer. 

2.6 Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez 
obowiązującą Normę, spółka SAI Global będzie 
świadczyła Usługi w Lokalizacji Klienta, w jego 
normalnych godzinach urzędowania i w taki sposób, 
aby nie zakłócać wykonywania przez niego 
jakiejkolwiek pracy. 

2.7 The Customer accepts responsibility for the 
safety of Auditors at Customer’s Site and 
Customer shall provide to the Auditors all 
necessary safety or protective clothing and/or 
equipment and advise SAI Global, its 
employees, agents and contractors 
appropriately of any safety hazard or special 
training requirements. If specialised training is 
necessary for SAI Global staff to enter the site, 
all costs associated with such training are not 
included in the Proposal Document unless 
specifically noted and will be billed to the 
Customer separately. 

2.7 Klient przyjmuje odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo Audytorów w Lokalizacji Klienta, 
przy czym Klient zapewni im wszelką niezbędną 
odzież ochronną i/lub sprzęt oraz odpowiednio 
poinformuje spółkę SAI Global, jej pracowników, 
przedstawicieli i wykonawców o wszelkich 
zagrożeniach bezpieczeństwa lub specjalnych 
wymaganiach szkoleniowych. Jeśli wejście 
personelu spółki SAI Global do lokalizacji wymaga 
specjalistycznego przeszkolenia, wówczas całość 
kosztów związanych z takim szkoleniem nie 
zostanie uwzględniona w Dokumencie Propozycji, 
chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone, 
i zostanie osobno rozliczone z Klientem. 

3 FEES 3 OPŁATY 

3.1 Unless specified otherwise in the Proposal 
Document, the Customer shall pay the fees set 
out in the Proposal Document to SAI Global 
within thirty (30) days of the date of invoice. 

3.1 O ile Dokument Propozycji nie stwierdza inaczej, 
Klient zapłaci spółce SAI Global opłaty określone w 
Dokumencie Propozycji w terminie trzydziestu (30) 
dni od daty wystawienia faktury. 

3.2 The Customer agrees to pay the fees set out in 
the Proposal Document regardless of whether 
Customer’s Management 
System/product/process/service meets the 
requirements of the Standard and achieves 
Certification by SAI Global. SAI Global shall be 
under no obligation to refund fees paid by the 
Customer in the event of suspension or 
termination of Certification by SAI Global or the 
Customer.  

3.2 Klient zgadza się uiścić opłaty określone 
w Dokumencie Propozycji, niezależnie od tego, czy 
System Zarządzania/ produkt/ proces/ usługa 
Klienta spełnia wymagania Normy i uzyskuje 
Certyfikację spółki SAI Global. Spółka SAI Global nie 
będzie zobowiązana do zwrotu opłat uiszczonych 
przez Klienta w przypadku zawieszenia lub 
zakończenia Certyfikacji przez spółkę SAI Global lub 
Klienta.  

3.3 SAI Global reserves the right to increase the 
Fees as outlined in the Proposal Document 
annually in the month of July by an amount not 
less than 2.5% or as otherwise detailed in the 
Proposal Document. 

3.3 Spółka SAI Global zastrzega sobie prawo do 
podwyższania Opłat, jak określono w Dokumencie 
Propozycji, co roku w lipcu o kwotę nie mniejszą niż 
2,5% lub jak określono inaczej w Dokumencie 
Propozycji. 
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3.4 SAI Global may charge a postponement or 
cancellation fee to the Customer which 
Customer agrees to pay for all confirmed 
audits that are postponed or cancelled by the 
Customer, unless SAI Global received at least 
thirty (30) days’ advance written notice of such 
postponement or cancellation. Should the 
Customer provide between fifteen (15) – thirty 
(30) days’ advance written notice of the 
postponement or cancellation of a confirmed 
audit, the Customer will be charged 50% of the 
applicable fees outlined in the Proposal 
Document. Should the Customer provide less 
than fifteen (15) days’ advance written notice 
of the postponement or cancellation of a 
confirmed audit, the Customer will be charged 
100% of the applicable fees outlined in the 
Proposal Document.  

3.4 Spółka SAI Global może naliczyć Klientowi opłatę za 
odroczenie lub anulowanie, którą Klient zgadza się 
zapłacić za wszystkie potwierdzone audyty, które 
zostały przez niego odroczone lub anulowane, chyba 
że spółka SAI Global otrzyma pisemne 
powiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 
trzydziestu (30) dni. Jeżeli Klient dostarczy pisemne 
powiadomienie o odroczeniu lub anulowaniu 
potwierdzonego audytu z wyprzedzeniem w terminie 
od piętnastu (15) do trzydziestu (30) dni, zostanie on 
obciążony kwotą równoważną 50% obowiązujących 
opłat określonych w Dokumencie Propozycji. Jeżeli 
Klient dostarczy pisemne powiadomienie o 
odroczeniu lub anulowaniu potwierdzonego audytu 
z wyprzedzeniem w terminie krótszym niż piętnaście 
(15) dni, zostanie on obciążony kwotą równoważną 
100% obowiązujących opłat określonych w 
Dokumencie Propozycji.  

3.5 In addition to the postponement or 
cancellation fee, the Customer agrees to 
reimburse SAI Global for all non-refundable 
charges and expenses incurred by SAI Global 
prior to postponement or cancellation. Travel 
related expenses will be charged at cost plus a 
10% administration fee or as described in the 
Proposal Document. The Customer may 
choose to handle all travel arrangements and 
travel related costs at their expense.  

3.5 Oprócz opłaty za odroczenie lub anulowanie, Klient 
zgadza się zwrócić spółce SAI Global wszystkie 
bezzwrotne opłaty i wydatki poniesione przez nią 
przed odroczeniem lub anulowaniem. Koszty 
związane z podróżą zostaną naliczone w oparciu o 
koszt plus 10% opłaty administracyjnej lub jak 
określono w Dokumencie Propozycji. Klient może 
podjąć decyzję o samodzielnej obsłudze wszystkich 
uzgodnień i wydatków dotyczących podróży na 
własny koszt.  

4 CERTIFICATION 4 CERTYFIKACJA 

4.1 The Customer acknowledges that SAI Global 
will only issue an Accredited Certificate where 
the Customer’s Management System/ 
product/process/service has successfully 
fulfilled the Certification Scheme Procedures 
and met the applicable Standard requirements, 
in the opinion of SAI Global. SAI Global and its 
Auditors assume no liability with respect to the 
Management System/ 
product/process/service, its operation, safety, 
Certification or otherwise. Customer will 
defend, indemnify and hold SAI Global, its 
Auditors and the applicable Standards Body 
harmless from and against all costs, damages, 
expenses and liability associated with any 
legal action or regulatory proceedings brought 
against or otherwise involving SAI Global, its 
Auditors or a Standards Body, or subpoenas 
brought by a third party compelling SAI Global, 
its Auditor or a Standards Body to testify. 

4.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że spółka SAI Global 
wyda Akredytowany Certyfikat tylko wtedy, gdy 
zgodnie z jej opinią, System Zarządzania/ produkt/ 
proces/ usługa Klienta pomyślnie spełniła Procedury 
Systemu Certyfikacji i obowiązujące wymagania 
Normy. Spółka SAI Global i jej Audytorzy nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Systemu 
Zarządzania/ produktu/ procesu/ usługi, jego 
działania, bezpieczeństwa, certyfikacji lub 
odpowiedzialności z innego tytułu. Klient zobowiązuje 
się bronić, zabezpieczyć i zwolnić spółkę SAI Global, jej 
Audytorów i odpowiedni Organ Normalizacyjny od 
odpowiedzialności w przypadku wszelkich kosztów, 
odszkodowań, wydatków i odpowiedzialności 
związanej z wytoczonym powództwem lub 
postępowaniem regulacyjnym wszczętym przeciwko 
spółce SAI Global, jej Audytorom lub Organowi 
Normalizacyjnemu lub dotyczącym powyższych 
podmiotów z innego tytułu, lub w związku 
z wezwaniami sądowymi strony trzeciej zmuszającymi 
spółkę SAI Global, jej Audytora lub Organ 
Normalizacyjny do złożenia zeznań. 
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4.2 In granting the Certification, SAI Global 
approves the use of the relevant Certification 
Mark solely in connection with a Management 
System/ product/process/service that is 
Certified. 

4.2 Przyznając Certyfikację, spółka SAI Global 
zatwierdza użycie odpowiedniego Znaku 
Certyfikującego wyłącznie w związku 
z podlegającym Certyfikacji Systemem 
Zarządzania/ produktem/ procesem/ usługą. 

4.3 The policies and procedures under which SAI 
Global operates and the administration of 
them shall be non-discriminatory. Procedures 
shall not be used to impede or inhibit access 
by applicants, other than as provided for in 
ISO/IEC 17065 17.17. 

4.3 Zasady i procedury działania spółki SAI Global oraz 
ich administrowanie będzie miało charakter 
niedyskryminacyjny. Procedur nie wolno 
wykorzystywać w celu utrudnienia lub 
uniemożliwienia dostępu wnioskodawcom, 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ISO/IEC 
17065 17.17. 

4.4 SAI Global shall make its services accessible 
to all customers whose activities fall within the 
scope of its operations. For the avoidance of 
doubt; (i) access to the certification process 
shall not be conditional upon the size of the 
customer; or its membership of any 
association or group, or the number of 
Certifications already issued; and (ii) there 
shall be no influence of undue financial or 
other conditions, in granting the Certification 
by SAI Global. SAI Global shall confine its 
requirements, evaluation, review, decision and 
surveillance (if any) to matters specifically 
related to the scope of Certification. 

4.4 Spółka SAI Global udostępni swoje usługi wszystkim 
klientom, których działalność wchodzi w zakres jej 
działalności. Dla uniknięcia wątpliwości, (i) dostęp 
do procesu certyfikacji nie zależy od wielkości 
klienta, ani od jego członkostwa w jakimkolwiek 
stowarzyszeniu lub grupie, ani od liczby już 
wydanych Certyfikatów; a także (ii) na przyznawanie 
Certyfikacji przez spółkę SAI Global nie wywierają 
wpływu nienależne warunki finansowe ani inne 
warunki. Spółka SAI Global ogranicza swoje 
wymagania, ocenę, przegląd, decyzję i nadzór (jeśli 
istnieje) do kwestii związanych konkretnie z 
zakresem Certyfikacji. 

4.5 Customer acknowledges and agrees that SAI 
GLOBAL can decline to accept an application 
or maintain a contract for Certification from a 
Customer on account of fundamental or 
demonstrated reasons such as the customer 
participating in illegal activities, or customers 
having a history of repeated non-compliances 
with certification/product requirements, or 
similar customer-related issues.  

4.5 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że 
spółka SAI GLOBAL może odmówić przyjęcia od 
Klienta wniosku lub utrzymania umowy 
o Certyfikację z przyczyn podstawowych lub 
uzasadnionych, takich jak uczestnictwo klienta w 
nielegalnych działaniach lub w przypadku klientów, 
którzy w przeszłości postępowali niezgodnie 
z wymogami certyfikacyjnymi/dotyczącymi 
produktu lub podobnych problemów w relacji 
z klientem.  

5 AFTER CERTIFICATION 5 PO CERTYFIKACJI 

5.1 After and during the period of Certification, the 
Customer acknowledges full responsibility to 
operate and maintain the Management 
System/ product/process/service at the Site 
(or Sites) in conformance with the 
requirements of the Certification Scheme 
Procedures under which Certification was 
granted. The Certification shall continue 
throughout the period identified by the 
Accredited Certificate expiry date or as 
terminated in accordance with the 
requirements of this Agreement.  

5.1 W okresie Certyfikacji i później Klient przyjmuje 
pełną odpowiedzialność za obsługę i utrzymanie 
Systemu Zarządzania/ produktu/ procesu/ usługi w 
Lokalizacji (lub Lokalizacjach) zgodnie 
z wymaganiami Procedur Systemu Certyfikacji, na 
podstawie których przyznano Certyfikację. 
Certyfikacja będzie obowiązywać przez wskazany 
okres do dnia wygaśnięcia Akredytowanego 
Certyfikatu lub przestanie obowiązywać zgodnie 
z wymogami niniejszej Umowy.  
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5.2 The Customer must promptly inform SAI 
Global in writing of any Significant Change. 
These changes can include: legal, commercial, 
organisational status or ownership, 
organisation and management (e.g. key 
managerial, decision-making or technical 
changes, modification to the product or 
production method, contact address and 
production sites, major changes to the 
Management System) 

5.2 Klient musi niezwłocznie poinformować spółkę SAI 
Global na piśmie o każdej Istotnej Zmianie. Zmiany 
te mogą dotyczyć: statusu prawnego, handlowego, 
organizacyjnego lub własności, organizacji 
i zarządzania (np. kluczowych zmian kierowniczych, 
decyzyjnych lub technicznych, modyfikacji produktu 
lub metody produkcji, adresu kontaktowego i miejsc 
produkcji, poważnych zmian w Systemie 
Zarządzania). 

5.3 The Customer must promptly implement 
appropriate changes communicated in writing 
by SAI Global, such as changes to the Standard 
or changes introduced in the certification 
scheme by a Standards Body; changes in SAI 
Global’s certification process, changes in 
terms and conditions or fees. The Customer 
agrees that if the certification applies to 
ongoing production, the certified product 
continues to fulfil the certification 
requirements 

5.3 Klient musi niezwłocznie wprowadzić odpowiednie 
zmiany przekazane na piśmie przez spółkę SAI 
Global, takie jak zmiany Normy lub zmiany 
wprowadzone w systemie certyfikacji przez Organ 
Normalizacyjny, zmiany w procesie certyfikacji 
spółki SAI Global, zmiany warunków lub opłat. Klient 
wyraża zgodę na to, że jeśli certyfikacja będzie 
dotyczyła ciągłej produkcji, to certyfikowany produkt 
nadal będzie spełniał wymagania certyfikacyjne. 

5.4 After Certification, any request to modify the 
scope of Certification as it appears on the 
Accredited Certificate may require SAI Global 
to conduct an on-site accredited conformity 
assessment to validate the request. Such 
accredited conformity assessments may 
occur in conjunction with scheduled activities 
or as a separate activity with fees to be 
determined at the time of the request. Any 
request for change shall not result in a change 
to the expiry date of the Accredited Certificate. 

5.4 Po Certyfikacji każde żądanie zmiany zakresu 
Certyfikacji określonego w Akredytowanym 
Certyfikacie może wymagać od spółki SAI Global 
przeprowadzenia akredytowanej oceny zgodności 
na miejscu w celu zatwierdzenia wniosku. Takie 
akredytowane oceny zgodności mogą mieć miejsce 
w połączeniu z zaplanowanymi działaniami lub jako 
odrębna czynność podlegająca opłatom, które 
zostaną określone w momencie składania wniosku. 
Wniosek o dokonanie zmiany nie spowoduje zmiany 
daty ważności Akredytowanego Certyfikatu. 

5.5 After Certification, SAI Global may require the 
performance of a short notice accredited 
conformity assessment to evaluate the impact 
of Significant Changes of which it becomes 
aware or as a result or the receipt of an 
external complaint by a third party or as 
required by the Standards Body. Fees for such 
Services will be determined at the time of 
notification. 

5.5 Po Certyfikacji spółka SAI Global może wymagać 
przeprowadzenia z krótkim wyprzedzeniem 
akredytowanej oceny zgodności w celu oceny 
wpływu Istotnych Zmian, o których uzyskała 
informacje, albo w wyniku otrzymania zewnętrznego 
zażalenia od osoby trzeciej lub zgodnie z 
wymaganiami Organu Normalizacyjnego. Opłaty za 
powyższe Usługi zostaną ustalone w momencie 
powiadomienia. 

5.6 During and after Certification, the Customer 
shall:  

5.6 Podczas i po Certyfikacji Klient ma obowiązek:  

5.6.1 maintain a written record of all 
complaints relating to compliance 
with Certification requirements and 
make these records available to SAI 
Global upon request; 

5.6.1 prowadzenia pisemnego rejestru wszystkich 
zażaleń dotyczących zgodności z 
wymogami Certyfikacji i udostępniania tych 
zapisów spółce SAI Global na żądanie; 
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5.6.2 Take appropriate action with respect 
to such complaints and any thereafter 
any deficiencies found in 
products/Management 
systems/processes that affect 
compliance with the requirements for 
Certification; and 

5.6.2 podejmowania odpowiednich działań 
w odniesieniu do powyższych zażaleń 
i wszelkich późniejszych braków wykrytych 
w produktach/ Systemach Zarządzania/ 
procesach, które wpływają na zgodność 
z wymogami Certyfikacji; oraz 

5.6.3 document the actions taken pursuant 
to Section 5.6.2 which will be available 
upon request to SAI Global. 

5.6.3 udokumentowania działań podjętych 
zgodnie z Punktem 5.6.2, które zostaną 
udostępnione spółce SAI Global na żądanie. 

6 ADVERTISEMENT OF 
CERTIFICATION 

6 REKLAMA CERTYFIKACJI 

6.1 Subject to these terms and conditions, the 
Customer may publicize that Certification has 
been granted and use the certification 
documents as evidence of Certification 
including displaying the certificate at the Site 
listed on the certificate. In addition, the 
Customer may publicize the Certification in 
various communication documents such as 
brochures or advertising documents provided 
Customer complies with the requirements of 
the applicable Standards Body or as specified 
in the Certification Scheme. The Customer 
may copy the Accredited Certificate (and any 
other certification documents received from 
SAI Global), provided that each copy is clearly 
identified as a copy and reproduced in its 
entirety or as specified by the applicable 
Standard. Customer may not alter, modify, 
deface or destroy the certificate. The original 
and any permitted copies of any certification 
documents remain the property of SAI Global 
and must be returned immediately upon 
request by SAI Global. 

6.1 Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, Klient może 
opublikować informację o przyznaniu Certyfikacji 
i wykorzystać dokumenty certyfikacyjne jako dowód 
Certyfikacji, w tym, wyeksponować certyfikat w 
Lokalizacji wymienionej w certyfikacie. Ponadto 
Klient może opublikować informację o Certyfikacji w 
różnych dokumentach informacyjnych, takich jak 
broszury czy dokumenty reklamowe, pod warunkiem 
że spełni wymagania właściwego Organu 
Normalizacyjnego lub określone w Systemie 
Certyfikacji. Klient może skopiować Akredytowany 
Certyfikat (i wszelkie inne dokumenty certyfikacyjne 
otrzymane od spółki SAI Global), pod warunkiem że 
każda kopia zostanie wyraźnie wskazana jako kopia 
i powielona w całości lub jak określono w 
obowiązującej Normie. Klient nie może zmieniać, 
modyfikować, uszkadzać ani niszczyć certyfikatu. 
Oryginał i wszystkie dozwolone kopie wszelkich 
dokumentów certyfikacji pozostają własnością 
spółki SAI Global i muszą zostać jej zwrócone 
natychmiast na żądanie. 

6.2 Customer may refer to SAI Global’s 
Certification of Customer in accordance with 
SAI Global's advertising guidelines which may 
be amended or supplemented by SAI Global 
from time to time.  

6.2 Klient może odwoływać się do Certyfikacji Klienta 
spółki SAI Global zgodnie z jej wytycznymi 
reklamowymi, które mogą być przez nią okresowo 
zmieniane lub uzupełniane.  

6.3 SAI Global shall have the right to maintain in its 
public listings such information about the 
Customer and the consistent with SAI Global 
Certification Scheme Procedures. 

6.3 Spółka SAI Global ma prawo zachować w swojej 
ofercie publicznej informacje o Kliencie w zgodzie 
z Procedurami Systemu Certyfikacji spółki SAI 
Global. 

6.4 The Customer may not engage in any conduct 
which might mislead, deceive or confuse any 
person in relation to or otherwise misrepresent 
the nature, status, scope or effect of its 
Certification by SAI Global. The Customer 
must promptly comply with any directions 

6.4 Klient nie może podejmować żadnych działań, które 
mogą wprowadzać w błąd, oszukiwać lub 
dezorientować jakąkolwiek osobę w odniesieniu do 
charakteru, statusu, zakresu lub skutku uzyskanej od 
spółki SAI Global Certyfikacji, ani w inny sposób 
podawać błędnej interpretacji powyższego. Klient 
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given by SAI Global to correct any misconduct 
or misrepresentation. 

musi niezwłocznie zastosować się do wszelkich 
wskazówek podanych przez spółkę SAI Global, aby 
skorygować wszelkie niewłaściwe postępowanie lub 
wprowadzenie w błąd. 

7 SUSPENSION, CANCELLATION 
OR EXPIRATION OF 
CERTIFICATION 

7 ZAWIESZENIE, ANULOWANIE LUB 
WYGAŚNIĘCIE CERTYFIKACJI 

7.1 SAI Global, in its sole discretion, may suspend 
or cancel a Certification if SAI Global gives 
notice to the Customer that it considers a 
Certification is no longer appropriate, the 
Customer is in breach of this Agreement or a 
Significant Change occurs without the 
Customer notifying SAI Global for its review. 

7.1 Spółka SAI Global zgodnie z własnym uznaniem 
może zawiesić lub anulować Certyfikację, jeśli 
powiadomiła Klienta, iż jej zdaniem Certyfikacja nie 
jest już odpowiednia, Klient naruszył niniejszą 
Umowę, lub jeżeli miała miejsce Istotna Zmiana bez 
powiadomienia przez Klienta spółki SAI Global na 
potrzeby jej weryfikacji. 

7.2 SAI Global will notify the Customer of the 
suspension or cancellation, provide the 
Customer with information outlining the steps 
that must be taken by the Customer to enable 
the suspension to be removed or cancellation 
avoided.  

7.2 Spółka SAI Global powiadomi Klienta o zawieszeniu 
lub anulowaniu, przekaże Klientowi informacje 
wskazujące kroki, jakie Klient musi podjąć, aby 
umożliwić usunięcie zawieszenia lub uniknięcie 
anulowania.  

7.3 Customer failure to resolve the issues that 
have resulted in the suspension in a time 
established by SAI Global shall result in 
withdrawal or reduction of the scope of 
Certification. Any such reduction shall be in 
accordance with the requirements of the 
applicable Standard. Upon satisfactory 
resolution of the conditions that caused the 
suspension, SAI Global will notify the 
Customer when the suspension has been 
removed. In the event the conditions for 
suspension cannot be resolved, SAI Global 
may take further action up to and including 
withdrawal of Certification. 

7.3 Brak rozwiązania przez Klienta problemów, które 
spowodowały zawieszenie, w terminie ustalonym 
przez spółkę SAI Global, spowoduje wycofanie lub 
ograniczenie zakresu Certyfikacji. Każde powyższe 
ograniczenie musi być zgodne z wymogami 
odpowiedniej Normy. Po zadowalającym 
rozstrzygnięciu kwestii, które spowodowały 
zawieszenie, spółka SAI Global powiadomi Klienta 
o usunięciu zawieszenia. Jeżeli kwestie będące 
przyczyną zawieszenia nie mogą zostać 
rozstrzygnięte, spółka SAI Global może podjąć 
dalsze działania aż do cofnięcia Certyfikacji 
włącznie. 

8 TERMINATION OF THIS 
AGREEMENT 

8 ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY  

8.1 The Customer undertakes and agrees that 
upon any suspension, withdrawal, or 
termination of Certification, it shall 
immediately discontinue the use of all the 
advertising materials that contains any 
reference to the Certification and shall take all 
necessary actions as may be required by the 
Certification scheme (e.g. the return of 
certification documents).  

8.1 Klient zobowiązuje się i wyraża zgodę na to, że po 
każdym zawieszeniu, wycofaniu lub wygaśnięciu 
Certyfikacji niezwłocznie zaprzestanie korzystania 
ze wszystkich materiałów reklamowych, które 
zawierają jakiekolwiek odniesienia do Certyfikacji, 
a także podejmie wszelkie niezbędne działania, 
które mogą być wymagane w ramach programu 
Certyfikacji (np. zwrot dokumentów 
certyfikacyjnych).  

8.2 Either party may terminate this Agreement for 
convenience (subject to the payment of all 
outstanding fees), at any time upon providing 

8.2 Każda strona może rozwiązać niniejszą Umowę bez 
podania przyczyny (pod warunkiem uiszczenia 
wszystkich zaległych opłat), w dowolnym momencie 
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ninety (90) days’ written notice to the other 
party. 

po dostarczeniu drugiej stronie pisemnego 
zawiadomienia z wyprzedzeniem wynoszącym 
dziewięćdziesiąt (90) dni. 

8.3 Either party may terminate this Agreement 
upon written notice if the other party breaches 
any material provisions of this Agreement 
which remains uncured for fifteen (15) days or 
if a party becomes insolvent or bankrupt. 

8.3 Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę za 
pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli druga strona 
naruszy jakiekolwiek istotne postanowienia 
niniejszej Umowy, które pozostają nienaprawione 
przez piętnaście (15) dni, lub jeśli strona stanie się 
niewypłacalna lub ogłosi upadłość. 

8.4 Upon termination of this Agreement for any 
reason or the cancellation of a Accredited 
Certificate, the Customer must stop all claims 
and statements that their Management 
System/ product/process/service is Certified 
by SAI Global and do the following: 

8.4 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek 
powodu lub po unieważnieniu Akredytowanego 
Certyfikatu Klient musi zaprzestać wszelkich 
stwierdzeń i oświadczeń, zgodnie z którymi jego 
System Zarządzania/ produkt/ proces/ usługa jest 
Certyfikowana przez spółkę SAI Global, a także musi 
wykonać następujące czynności: 

8.4.1 cease using any Certification Mark or 
Logo in connection with the 
Certification (if any); 

8.4.1 zaprzestać używania każdego Znaku 
Certyfikującego lub Logo w związku 
z Certyfikacją (w stosownych przypadkach); 

8.4.2 withdraw from public display and, as 
required by SAI Global, return the 
original and all copies of the 
Accredited Certificate; 

8.4.2 wycofać z publicznej prezentacji i zgodnie z 
wymogami spółki SAI Global zwrócić 
oryginał i wszystkie kopie Akredytowanego 
Certyfikatu; 

8.4.3 cease all advertising, promotion and 
other publication of the fact of 
Certification; 

8.4.3 zaprzestać wszelkiej reklamy, promocji 
i innej publikacji faktu Certyfikacji; 

8.4.4 take steps to remove signage, posting 
and other indications on the 
Customer’s premises, property, plant 
and uniforms which infer, directly or 
indirectly, a that an Certified 
Management System/ 
product/process; and 

8.4.4 podjąć kroki w celu usunięcia oznakowania, 
publikacji i innych oznaczeń na lokalu 
Klienta, jego nieruchomości, urządzeniach 
i przepisowej odzieży, sugerujących 
bezpośrednio lub pośrednio, że System 
Zarządzania/ produkt/ proces jest 
Certyfikowany; oraz 

8.4.5 take all other necessary steps to 
ensure third parties are not misled to 
believe that the Certification has not 
expired or been cancelled. 

8.4.5 podjąć wszelkie inne niezbędne kroki, aby 
dopilnować, że osoby trzecie nie są 
wprowadzane w błąd i nadal sądzą, że 
Certyfikacja nie wygasła lub nie została 
unieważniona. 

9 APPEALS 9 ODWOŁANIA 

SAI Global has documented systems for the handling 
of appeals, complaints and disputes which are 
available upon request. 

Spółka SAI Global posiada dostępne na żądanie 
i udokumentowane systemy rozpatrywania odwołań, 
zażaleń i sporów. 

10 SECTOR SPECIFIC TERMS 
AND CONDITION 

10 WARUNKI SPECYFICZNE 
DLA DANEGO SEKTORA 

Any supplemental sector specific terms and 
conditions will be provided to the Customer as sector 

Wszelkie dodatkowe warunki specyficzne dla danego 
sektora zostaną przekazane Klientowi jako wymagania 
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specific scheme requirements. If a Customer is 
unsure whether these terms are applicable they must 
advise SAI Global prior to accepting Certification. 

programowe specyficzne dla danego sektora. Jeśli Klient 
nie jest pewien, czy powyższe warunki mają zastosowanie, 
musi on powiadomić spółkę SAI Global przed 
zaakceptowaniem Certyfikacji. 

11 CONFIDENTIAL INFORMATION 11 INFORMACJE POUFNE 

11.1 “Confidential Information” means any non-
public information including (i) technical 
information including but not limited to 
inventions, know-how, trade secrets, methods, 
techniques, processes, designs, drawings, 
diagrams, software, computer code, the 
structure, sequence and organization of 
software, formulae and analysis, and (ii) 
business information including but not limited 
to price lists, Customer lists, cost analyses, 
reports, surveys and market information and 
data whether communicated in tangible or 
intangible form. 

11.1 „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje 
niepubliczne, w tym (i) informacje techniczne, 
obejmujące, między innymi, wynalazki, know-how, 
tajemnice handlowe, metody, techniki, procesy, 
projekty, rysunki, diagramy, oprogramowanie, kod 
komputerowy, strukturę, sekwencję i organizację 
oprogramowania, formuły i analizy, a także (ii) 
informacje biznesowe, w tym, między innymi, 
cenniki, listy klientów, analizy kosztów, raporty, 
ankiety i informacje rynkowe oraz dane, zarówno 
przekazywane w formie materialnej, jak 
i niematerialnej. 

11.2 Confidential Information shall be kept in 
confidence by the receiving party using the 
same degree of care as such party uses to 
prevent unauthorized disclosure of its own 
Confidential Information but in no event less 
than a reasonable degree of care and the 
receiving party shall not disclose such 
Confidential Information to third parties nor 
use it except to carry out the purposes of this 
Agreement. This obligation of confidentiality 
shall not apply to information which (a) is or 
becomes in the public domain through no 
breach by the receiving party; (b) is previously 
known or independently developed by the 
receiving party; (c) is learned by the receiving 
party from a third party entitled to disclose it ; 
or (d) is required to be disclosed by operation 
of law or as required by a Standards Body 
under whose auspices SAI Global performs 
certification services provided that the 
receiving party shall use reasonable efforts to 
notify the disclosing party prior to disclosure. 

11.2 Strona otrzymująca zobowiązuje się do 
przechowywania Informacji poufnych w tajemnicy, 
zachowując taki sam stopień ostrożności, jaki ta 
strona stosuje, aby zapobiec nieuprawnionemu 
ujawnieniu własnych Informacji Poufnych, ale 
w żadnym wypadku nie mniejszy stopień 
ostrożności niż uzasadniony, ponadto strona 
otrzymująca zobowiązuje się do nieujawniania 
powyższych Poufnych Informacji stronom trzecim 
i niewykorzystywania ich, z wyjątkiem realizacji 
celów niniejszej Umowy. Powyższy obowiązek 
zachowania poufności nie ma zastosowania do 
informacji, które (a) są własnością publiczną lub 
stają się własnością publiczną bez naruszenia 
postanowień Umowy przez stronę otrzymującą; (b) 
są wcześniej znane lub zostały opracowane 
niezależnie przez stronę otrzymującą; (c) strona 
otrzymująca uzyskała je od strony trzeciej 
uprawnionej do ich ujawnienia; lub (d) wymagają 
ujawnienia z mocy prawa lub zgodnie z wymogami 
Organu Normalizacyjnego, pod którego patronatem 
spółka SAI Global świadczy usługi certyfikacyjne, 
pod warunkiem że strona otrzymująca dołoży 
uzasadnionych starań, aby powiadomić stronę 
ujawniającą przed ujawnieniem. 

11.3 When required by a Standard as part of the 
Certification Scheme Procedures the 
Customer shall authorise SAI Global to share a 
copy of the final audit report and supporting 
documentation as required by the Standard. 

11.3 Jeżeli Norma tego wymaga w ramach Procedur 
Systemu Certyfikacji, Klient upoważnia spółkę SAI 
Global do udostępnienia kopii raportu końcowego 
z audytu i dokumentacji uzupełniającej zgodnie 
z wymaganiami Normy. 
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12 LICENSE OF MARKS 12 LICENCJA ZNAKÓW 

12.1 Subject to the terms of this Agreement SAI 
Global grants to Customer a non-exclusive, non-
transferable, revocable license during the term 
to use the certification trademark indicating 
passage of SAI Global’s applicable certification 
program (the “SAI Global Mark”) to be provided 
to Customer subsequent to the successful 
completion of an audit for the sole purpose of 
marketing and promoting Customer’s 
successful completion of the audit. Such use of 
the SAI Global Mark shall be in a manner 
consistent with this Agreement. 

12.1 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, 
spółka SAI Global udziela Klientowi niewyłącznej, 
niezbywalnej i odwołalnej licencji w trakcie okresu 
używania znaku towarowego certyfikacji 
wskazującego na przejście obowiązującego 
programu certyfikacji spółki SAI Global („Znak SAI 
Global”), która zostanie przekazana Klientowi po 
pomyślnym zakończeniu audytu wyłącznie w celu 
marketingu i promocji pomyślnego zakończenia 
audytu przez Klienta. Takie użycie Znaku SAI Global 
będzie odbywało się w sposób zgodny z niniejszą 
Umową. 

12.2 At least fifteen (15) days in advance of the first 
use of the SAI Global Mark in connection with a 
particular marketing or promotional campaign or 
strategy, Customer will provide SAI Global with a 
sample of such use requesting SAI Global’s prior 
written approval of such use. SAI Global will use 
commercially reasonable efforts to notify 
Customer of its approval or disapproval of such 
use within ten (10) days of receipt of the request 
for approval. Customer will promptly cease and 
desist from any such use not approved in writing 
by SAI Global. Customer will use the SAI Global 
Mark in conformance with any trademark usage 
policies provided by SAI Global from time to time 
including affixing the symbol “™” or “®” to all SAI 
Global Marks as directed by SAI Global. 
Customer will not take any action inconsistent 
with SAI Global’s ownership of the SAI Global 
Marks and any benefits accruing from 
Customer’s use of the SAI Global Marks will 
automatically vest in SAI Global except as 
otherwise provided in this Agreement. 

12.2 W terminie co najmniej piętnastu (15) dni przed 
pierwszym użyciem Znaku SAI Global w związku 
z określoną marketingową lub promocyjną kampanią 
lub strategią, Klient dostarczy spółce SAI Global próbkę 
takiego zastosowania z prośbą o wcześniejsze 
zatwierdzenie takiego zastosowania na piśmie przez 
SAI Global. Spółka SAI Global dołoży uzasadnionych 
ekonomicznie starań, aby powiadomić Klienta o 
akceptacji lub odrzuceniu wnioskowanego 
zastosowania w terminie dziesięciu (10) dni od 
otrzymania wniosku o zatwierdzenie. Klient 
niezwłocznie zaprzestanie i powstrzyma się od 
każdego zastosowania niezatwierdzonego na piśmie 
przez spółkę SAI Global. Klient będzie używał Znaku 
SAI Global zgodnie z wszelkimi zasadami stosowania 
znaku towarowego przekazywanymi przez spółkę SAI 
Global, w tym, umieszczając symbol „™” lub „®” na 
wszystkich Znakach SAI Global zgodnie z jej 
zaleceniami. Klient nie podejmie żadnych działań 
niezgodnych z prawem własności spółki SAI Global do 
Znaków SAI Global, a wszelkie korzyści wynikające z 
korzystania ze Znaków SAI Global przez Klienta staną 
się automatycznie właśnością SAI Global, chyba że 
niniejsza Umowa stanowi inaczej. 

12.3 Customer will not form any combination marks 
with the SAI Global Mark without the prior 
written approval of SAI Global. If SAI Global 
determines, in good faith, that Customer’s use 
of the SAI Global Mark tarnishes, blurs or 
dilutes the quality associated with the SAI 
Global Marks or associated goodwill, SAI 
Global shall notify Customer in writing of the 
same specifying the offending use and 
offering an alternative use that will allow 
Customer to continue to use the SAI Global 
Mark without tarnishing, blurring or diluting the 
quality associated with the SAI Global Mark or 
associated goodwill. If Customer does not 
cease the offending use promptly, but in any 

12.3 Klient nie będzie tworzył żadnych znaków słowno-
graficznych ze Znakiem SAI Global bez uprzedniej 
pisemnej zgody spółki SAI Global. Jeśli spółka SAI 
Global stwierdzi, w dobrej wierze, że użycie przez 
Klienta Znaku SAI Global szkodzi, zaciera lub osłabia 
jakość związaną ze Znakami SAI Global lub 
powiązaną z nimi wartość firmy, wówczas spółka 
powiadomi Klienta na piśmie o tym fakcie, 
określając kwestionowane zastosowanie i oferując 
zastosowanie alternatywne, które pozwoli Klientowi 
nadal używać Znaku SAI Global bez wywierania 
szkody, zacierania lub osłabiania jakości kojarzonej 
ze Znakiem SAI Global lub powiązanej z nim 
wartości firmy. Jeśli Klient nie zaprzestanie 
niewłaściwego używania niezwłocznie, a w każdym 
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event within five (5) days after receipt of such 
notice from SAI Global, SAI Global may revoke 
Customer’s license to use the SAI Global 
Marks. Except for the limited rights expressly 
granted herein by SAI Global to Customer, 
nothing in this Agreement shall serve to 
transfer to Customer any intellectual property 
rights in or to the SAI Global Services, other SAI 
Global Marks or other intellectual property 
owned, licensed or claimed by SAI Global. 
Customer acknowledges and agrees that to 
the best of its knowledge SAI Global has sole 
right, title and interest in and to the SAI Global 
Marks, all goodwill and SAI Global intellectual 
property. Customer will promptly inform SAI 
Global of any known or reasonably suspected 
infringement or misappropriation of SAI 
Global’s trademarks, copyrights or other 
intellectual property rights. 

przypadku w terminie pięciu (5) dni po otrzymaniu 
zawiadomienia w tej sprawie od spółki SAI Global, 
spółka ta będzie mogła cofnąć licencję Klienta na 
używanie Znaków SAI Global. Z wyjątkiem 
ograniczonych praw wyraźnie przyznanych 
niniejszym Klientowi przez spółkę SAI Global, żadne 
z postanowień niniejszej Umowy nie będzie służyć 
przeniesieniu na Klienta jakichkolwiek praw 
własności intelektualnej do Usług SAI Global lub 
dotyczących Usług SAI Global, innych niż Znaki SAI 
Global ani innej własności intelektualnej należącej 
do SAI Global lub przez nią licencjonowanej lub 
deklarowanej. Klient przyjmuje do wiadomości 
i wyraża zgodę na to, że zgodnie z jego najlepszą 
wiedzą spółka SAI Global posiada wyłączne prawo 
i tytuł do Znaków SAI Global, całej wartości firmy 
i własności intelektualnej SAI Global oraz wyłączny 
udział w powyższych. Klient niezwłocznie 
poinformuje spółkę SAI Global o każdym znanym lub 
uzasadnionym podejrzeniu naruszenia lub 
przywłaszczenia znaków towarowych, praw 
autorskich lub innych praw własności intelektualnej 
spółki SAI Global. 

12.4 The Customer undertakes and agrees that all 
use of a Certification trademark shall comply 
with all the requirements that may be 
prescribed in the Certification scheme relating 
to the use of marks of conformity, and for 
information related to the product. 

12.4 Klient zobowiązuje się i zgadza, aby każde użycie 
znaku towarowego Certyfikacji było zgodne ze 
wszystkimi wymaganiami, które mogą być 
określone w systemie Certyfikacji dotyczącym 
zastosowania znaków zgodności oraz informacji 
związanych z produktem. 

13 WARRANTIES 13 GWARANCJE 

13.1 SAI Global warrants that it has been granted 
the right and authority to provide the Services 
by the applicable Standards Body. 

13.1 Spółka SAI Global gwarantuje, że zostało jej 
przyznane prawo i upoważnienie do świadczenia 
Usług przez właściwy Organ Normalizacyjny. 

13.2 SAI Global warrants that the Services will be 
provided in a good and workmanlike manner. 

13.2 Spółka SAI Global zapewnia, że Usługi będą 
świadczone w sposób właściwy i fachowy. 

13.3 SAI Global’s warranties are the express 
warranties set forth in this Section. 

13.3 Gwarancje spółki SAI Global są wyraźnymi 
gwarancjami określonymi w niniejszym Punkcie. 

13.4 SAI Global specifically disclaims to the fullest 
extent permitted by law any and all other 
warranties, express, implied or statutory, 
including without limitation any implied 
warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose. 

13.4 Spółka SAI Global w najszerszym zakresie 
dozwolonym przez prawo w szczególności wyklucza 
wszelkie inne gwarancje, wyraźne, dorozumiane czy 
ustawowe, w tym, między innymi, dorozumiane 
gwarancje przydatności handlowej i przydatności do 
określonego celu. 
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14 INDEMNITY 14 ZWOLNIENIE OD 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

14.1 The Customer shall be liable for and shall 
indemnify SAI Global against all or any of the 
following: 

14.1 Klient ponosi odpowiedzialność i zwalnia spółkę SAI 
Global z odpowiedzialności z tytułu wszystkich 
poniższych zdarzeń lub każdego z nich: 

14.1.1 any loss caused by the Customer’s 
failure to perform its obligations in 
relation to this Agreement; 

14.1.1 wszelkich strat spowodowanych 
niewywiązaniem się przez Klienta 
z obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy; 

14.1.2 any claims of third parties arising out 
of or relating to the use of the 
Certification by the Customer in 
breach of these terms and conditions; 
and 

14.1.2 wszelkich roszczeń stron trzecich 
wynikających z korzystania lub związanych 
z korzystaniem z Certyfikacji przez Klienta 
z naruszeniem niniejszych warunków; oraz 

14.1.3 all liabilities relating to any loss or 
damage of whatsoever nature 
suffered by whosoever as a result of 
the use of the Certification in breach of 
these terms and conditions. 

14.1.3 wszelkich zobowiązań związanych 
z wszelkimi stratami lub szkodami 
dowolnego rodzaju poniesionymi przez 
kogokolwiek w wyniku korzystania 
z Certyfikacji z naruszeniem niniejszych 
warunków. 

15 LIMITATION OF LIABILITY 15 OGRANICZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

15.1 Nothing in this Agreement shall exclude or 
limit SAI Global’s liability for personal injury 
and death arising out of SAI Global’s 
negligence and the Customer undertakes that 
it will not without SAI Global’s prior written 
consent settle or compromise any such claim 
by a third party or for fraud. 

15.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza 
ani nie ogranicza odpowiedzialności spółki SAI 
Global za obrażenia ciała i śmierć wynikające 
z zaniedbania po stronie spółki SAI Global, a Klient 
zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 
spółki SAI Global nie doprowadzi do rozstrzygnięcia 
takiego roszczenia ani zawarcia ugody przez stronę 
trzecią, ani też nie wyłącza ani nie ogranicza jej 
odpowiedzialności z tytułu oszustwa. 

15.2 SAI Global shall not be liable to the Customer 
for or in respect of any consequential loss to 
the Customer for or arising out of any breach 
of this Agreement or any negligence in 
connection with the supply of the Services 
hereunder. “Consequential loss” shall include 
(but not be limited to) loss of profit, revenue, 
use, goodwill or other loss, any payment made 
or due to any third party, economic loss, and 
any loss or damage caused by the delay of the 
supply of the Services under this Agreement. 

15.2 Spółka SAI Global nie ponosi odpowiedzialności 
wobec Klienta za jakąkolwiek stratę następczą 
poniesioną przez Klienta, lub w odniesieniu do niej, 
wynikającą z naruszenia niniejszej Umowy lub z tytułu 
jakiegokolwiek zaniedbania w związku ze 
świadczeniem Usług na podstawie niniejszej Umowy. 
„Strata następcza” obejmuje (ale nie wyłącznie) utratę 
zysków, przychodów, użytkowania, wartości firmy lub 
inne straty, wszelkie płatności dokonane lub należne 
stronom trzecim, straty ekonomiczne oraz wszelkie 
straty lub szkody spowodowane opóźnieniem 
świadczenia Usług wynikających z niniejszej Umowy. 

15.3 The liability of whatsoever nature of SAI Global 
to the Customer arising out of or in connection 
with this Agreement shall be conclusively 
waived by the Customer if written particulars 
of any claim made by the Customer giving rise 

15.3 Wszelkiego rodzaju odpowiedzialność spółki SAI 
Global wobec Klienta, wynikająca z niniejszej Umowy 
lub w związku z nią, zostanie ostatecznie przez Klienta 
zniesiona, jeżeli pisemne szczegółowe dane dotyczące 
każdego roszczenia zgłoszonego przez Klienta i 
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to the liability setting out full details of the 
specific matters in respect of which such 
claim is made is not received by SAI Global 
within six (6) months after the date of the 
Customer becoming aware of the possibility of 
such a claim, and in no event shall the liability 
of SAI Global to the Customer exceed in total 
the annual price paid by the Customer under 
this Agreement. 

powodującego powstanie odpowiedzialności 
zawierające pełne informacje o poszczególnych 
kwestiach, w odniesieniu do których zgłoszono takie 
roszczenie, nie zostaną dostarczone spółce SAI Global 
w terminie sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym 
Klient dowiedział się o możliwości wystąpienia 
roszczenia, a w żadnym wypadku odpowiedzialność 
SAI Global wobec Klienta nie przekroczy łącznej 
rocznej ceny zapłaconej przez Klienta na podstawie 
niniejszej Umowy. 

15.4 SAI Global’s cumulative liability to the 
Customer arising out of or relating to this 
Agreement shall not exceed in aggregate the 
annual fees paid by the Customer to SAI Global 
whether in contract, warranty, negligence, tort, 
strict liability or otherwise. 

15.4 Łączna odpowiedzialność spółki SAI Global wobec 
Klienta wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią 
związana nie może przekroczyć łącznie rocznych 
opłat wnoszonych przez Klienta na rzecz spółki SAI 
Global, czy to w ramach umowy, gwarancji, z tytułu 
zaniedbania, czynu niedozwolonego, 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej. 

16 ANTI-BRIBERY AND 
CORRUPTION 

16 ZWALCZANIE PRZEKUPSTWA 
I KORUPCJI 

16.1 Both parties shall: 16.1 Obie strony mają obowiązek: 

16.1.1 comply with all applicable laws, 
statutes and regulations relating to 
anti-bribery and anti-corruption (“Anti-
Bribery and Anti-Corruption Laws”); 

16.1.1 przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów, ustaw i rozporządzeń 
dotyczących przeciwdziałania przekupstwu 
i korupcji („Przepisy Dotyczące 
Przeciwdziałania Przekupstwu i Korupcji”); 

16.1.2 have and shall maintain in place 
throughout the term of this Agreement 
its own policies and procedures, 
including but not limited to adequate 
procedures under the Anti-Bribery and 
Anti-Corruption Laws, to ensure 
necessary compliances and shall 
enforce them where appropriate; 

16.1.2 posiadania i utrzymywania przez cały okres 
obowiązywania niniejszej Umowy własnych 
zasad i procedur, w tym, między innymi, 
odpowiednich procedur zgodnie 
z Przepisami Dotyczącymi Przeciwdziałania 
Przekupstwu i Korupcji, w celu zapewnienia 
niezbędnej zgodności i egzekwowania ich w 
stosownych przypadkach; 

16.1.3 promptly report to the other party any 
request or demand for any undue 
financial or other advantage of any 
kind received in connection with the 
performance of this Agreement; 

16.1.3 niezwłocznego zgłaszania drugiej stronie 
wszelkich wniosków lub żądań dotyczących 
nienależnych korzyści finansowych lub innych 
korzyści dowolnego rodzaju otrzymanych w 
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy; 

16.1.4 immediately notify the other party (in 
writing) if a foreign public official 
becomes an officer or employee of 
that party or acquires a direct or 
indirect interest and the party warrants 
that it has no foreign public officials as 
direct or indirect owners, officers or 
employees at the date of this 
Agreement; and 

16.1.4 niezwłocznego powiadamiania drugiej 
strony (na piśmie), jeśli zagraniczny 
funkcjonariusz państwowy zostanie 
członkiem kierownictwa lub pracownikiem 
strony lub nabywa bezpośredni lub pośredni 
udział, a strona ta gwarantuje, że w dacie 
niniejszej Umowy zagraniczni 
funkcjonariusze państwowi nie są 
bezpośrednimi ani pośrednimi 
właścicielami, członkami kierownictwa ani 
jej pracownikami; oraz 
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16.1.5 within three (3) months of the date of 
this Agreement, and annually 
thereafter, certify to the other party in 
writing signed by an officer of the 
party, compliance with this Section 16 
by the party and all persons 
associated with it. Each party shall 
provide such supporting evidence of 
compliance as the other party may 
reasonably request. 

16.1.5 poświadczenia drugiej stronie, w terminie 
trzech (3) miesięcy od daty niniejszej 
Umowy, a następnie co roku, na piśmie 
z podpisem członka kierownictwa strony 
zachowania zgodności z niniejszym 
Punktem 16 przez stronę i wszystkie osoby 
z nią związane. Każda ze stron ma 
obowiązek przedstawić dowody 
potwierdzające zgodność, o które druga 
strona może zasadnie wystąpić. 

16.2 The parties shall ensure that any person 
associated with it who is performing services 
in connection with this Agreement, does so 
only on the basis of a written contract which 
imposes on and secures from such person 
terms equivalent to those imposed on the 
party in this Section 16. Each party shall be 
responsible for the observance and 
performance by such persons of the terms 
equivalent, and shall be directly liable to the 
other party for any breach by such persons of 
any of the terms equivalent. 

16.2 Strony muszą zapewnić, że każda osoba z nimi 
związana, która świadczy usługi w związku 
z niniejszą Umową, czyni to wyłącznie na podstawie 
pisemnej umowy, która nakłada na te osoby i żąda 
od nich przestrzegania warunków równoważnych 
z nałożonymi na stronę w niniejszym Punkcie 16. 
Każda ze stron będzie odpowiedzialna za 
przestrzeganie i wykonywanie przez takie osoby 
równoważnych warunków i będzie bezpośrednio 
odpowiedzialna wobec drugiej strony za każde 
naruszenie przez takie osoby któregokolwiek 
z powyższych warunków. 

16.3 Breach of this Section 16 shall be deemed a 
material breach under Section 8.2. 

16.3 Naruszenie niniejszego Punktu 16 uznaje się za 
istotne naruszenie zgodnie z Punktem 8.2. 

16.4 For the purpose of this Section 16, the meaning 
of adequate procedures and foreign public 
official and whether a person is associated 
with another person shall be determined in 
accordance with Anti-Bribery and Anti-
Corruption Laws. For the purposes of this 
Section 16, a person associated with either 
party includes, but is not limited to, any 
subcontractor of the party. 

16.4 Do celów niniejszego Punktu 16, znaczenie 
odpowiednich procedur i zagranicznego 
funkcjonariusza państwowego oraz to, czy dana 
osoba jest powiązana z inną osobą, określa się 
zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Przeciwdziałania 
Przekupstwu i Korupcji . Dla celów niniejszego 
Punktu 16, osoba powiązana z którąkolwiek ze stron 
obejmuje, między innymi, dowolnego 
podwykonawcę tej strony. 

17 DATA PROTECTION 17 OCHRONA DANYCH 

17.1 The provisions related to the processing and 
protection of Personal Information and Data 
are set out in Schedule A - Protection of 
Personal Information and Data – and form part 
of this Agreement. 

17.1 Postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony 
Danych Osobowych i Danych zostały określone 
w załączniku A - Ochrona danych osobowych 
i danych - i stanowią część niniejszej Umowy. 

17.2 The provisions related to information security 
are set out in Schedule B – Information 
Security Terms and Conditions – and form part 
of this Agreement. 

17.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa 
informacji zostały określone w Załączniku B - 
Warunki dotyczące bezpieczeństwa informacji – 
i stanowią część niniejszej Umowy. 

17.3 SAI Global shall, at all times during and after 
the Term, indemnify the Customer and keep 
the Customer indemnified against all losses, 
damages, costs or expenses and other 
liabilities (including legal fees) incurred by, 
awarded against or agreed to be paid by the 
Customer arising from any breach of SAI 

17.3 Spółka SAI Global, w każdym czasie w trakcie i po 
upływie Okresu Umowy, zabezpieczy Klienta i zwolni 
go od odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, 
szkód, kosztów lub wydatków oraz innych 
zobowiązań (w tym honorariów za usługi prawne), 
poniesionych, przyznanych lub uzgodnionych do 
zapłaty przez Klienta, powstałych w wyniku 
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Global's obligations under this Section 18 
except and to the extent that such liabilities 
have resulted directly from the Customer's 
instructions. 

naruszenia zobowiązań spółki SAI Global 
wynikających z niniejszego Punktu 18, z wyjątkiem 
przypadków, w których zobowiązania te wynikają 
bezpośrednio z instrukcji Klienta i w takim zakresie. 

18 GENERAL 18 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

18.1 Neither SAI Global nor any of its employees, 
contractors and agents shall be deemed to be 
employees of the Customer and SAI Global 
shall be solely responsible for payment of 
compensation to all of SAI Global’s employees, 
contractors and agents and as to them, shall 
maintain in force, at its sole cost and expense, 
any worker’s compensation insurance 
coverage required by law. 

18.1 Spółka SAI Global ani żaden z jej pracowników, 
wykonawców i przedstawicieli nie będzie uważany 
za pracownika Klienta, a spółka SAI Global będzie 
ponosiła wyłączną odpowiedzialność za wypłatę 
odszkodowania wszystkim pracownikom, 
wykonawcom i przedstawicielom spółki SAI Global i, 
w stosunku do nich, utrzyma w mocy, jako jej 
wyłączny koszt i wydatek, wszelkie ubezpieczenie 
odszkodowawcze pracownika wymagane przez 
prawo. 

18.2 With the exception of Customer’s obligation to 
pay fees owed for Services provided by SAI 
Global, neither party shall be liable for delay or 
non-performance of its obligations under this 
Agreement to the extent such performance is 
rendered impossible or illegal by events 
beyond its reasonable control, including but 
not limited to acts of terrorism or war, whether 
or not related to any government action, orders 
of a governmental body of competent 
jurisdiction, failure of third-party 
communication networks, natural disaster, 
quarantine, epidemic, or severe inclement 
weather (each a “Force Majeure Event”). 
A Party invoking a Force Majeure Event as a 
basis for delaying performance hereunder 
must provide a prompt written notice to the 
other Party including the specific nature of the 
resulting impairment to the claiming Party’s 
performance. Any Force Majeure Event lasting 
for more than ninety (90) days will give the non-
claiming Party the right to terminate this 
Agreement, forthwith, upon written notice to 
the claiming Party. 

18.2 Z wyjątkiem zobowiązania Klienta do uiszczenia opłat 
za Usługi świadczone przez spółkę SAI Global, żadna 
ze stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie lub 
niewykonanie swoich zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy w zakresie, w jakim takie 
wykonanie jest niemożliwe lub niezgodne z prawem z 
powodu zdarzeń pozostających poza jej uzasadnioną 
kontrolą, obejmujących, między innymi, akty 
terroryzmu lub wojny, niezależnie od tego, czy 
związane z jakimikolwiek działaniami rządu, nakazy 
organu rządowego właściwej jurysdykcji, awarię sieci 
komunikacyjnych stron trzecich, klęski żywiołowe, 
kwarantannę, epidemię lub poważne niesprzyjające 
warunki pogodowe (z których każde zwane jest „Siłą 
Wyższą”). Strona powołująca się na zdarzenie Siły 
Wyższej jako przyczynę opóźnienia wykonania 
niniejszej Umowy musi niezwłocznie powiadomić 
drugą Stronę na piśmie, podając informacje 
o szczególnym charakterze zakłóceń w wykonaniu 
zobowiązań przez powołującą się Stronę wynikających 
z tego opóźnienia. Każde zdarzenie Siły Wyższej 
trwające dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni daje 
Stronie niepowołującej się na nie prawo do rozwiązania 
niniejszej Umowy, niezwłocznie po pisemnym 
zawiadomieniu Strony zgłaszającej. 

18.3 Except as expressly stated herein, there is no 
intention by either party to exchange or license 
intellectual property pursuant to this 
Agreement. Any such exchange or license will 
require an executed amendment to this 
Agreement. 

18.3 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w 
niniejszym dokumencie, żadna ze stron nie zamierza 
wymieniać ani licencjonować własności 
intelektualnej zgodnie z niniejszą Umową. Każda 
taka wymiana lub licencja będzie wymagać 
dokonania zmiany niniejszej Umowy. 

18.4 If any part of this Agreement is held to be 
unenforceable in any jurisdiction the validity of 
the remaining parts shall be unaffected, and 
the unenforceable part shall be rewritten to 

18.4 Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie 
uznana za niemożliwą do wykonania w jakiejkolwiek 
jurysdykcji, nie wpłynie to na ważność pozostałych 
jej części, a część niewykonalna zostanie 
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reflect as closely as possible the intent of the 
parties. 

przeredagowana w celu jak najściślejszego 
odzwierciedlenia intencji stron. 

18.5 A waiver of any breach of this Agreement shall 
not constitute a waiver as to future breaches. 

18.5 Zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia 
niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia 
się dochodzenia praw z tytułu naruszeń w 
przyszłości. 

18.6 This Agreement constitutes the entire 
agreement of the parties with respect to the 
subject matter hereof and may not be modified 
except in writing signed by both parties. 
Customer may use its form of purchase order 
for convenience but may not vary the terms of 
this Agreement thereby. 

18.6 Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia 
stron w odniesieniu do jej przedmiotu i nie może być 
zmieniana, z wyjątkiem dokonania zmian na piśmie 
podpisanych przez obie strony. Klient może dla 
wygody skorzystać z własnego formularza 
zamówienia, ale nie może tym samym zmieniać 
warunków niniejszej Umowy. 

18.7 This Agreement supersedes and extinguishes 
all previous drafts, agreements and 
understandings between the parties, whether 
oral or in writing, relating to its subject matter. 

18.7 Niniejsza Umowa zastępuje i umarza wszystkie 
poprzednie projekty, umowy i porozumienia między 
stronami, ustne lub pisemne, dotyczące jej 
przedmiotu. 

18.8 Each party irrevocably agrees that this 
agreement will be governed by the laws of 
England and Wales and the courts of England 
and Wales shall have exclusive jurisdiction to 
settle any dispute or claim (including non-
contractual disputes or claims) arising out of 
or in connection with this agreement or its 
subject matter or formation. 

18.8 Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że 
niniejsza Umowa będzie podlegała prawu Anglii 
i Walii, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną 
jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub 
roszczeń (w tym sporów i roszczeń pozaumownych) 
wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z 
niniejszą Umową, z jej przedmiotem lub jej 
zawarciem. 

18.9 These terms and conditions shall have 
precedence in all circumstances over any 
other terms and conditions of the Customer 
unless expressly agreed in writing between the 
Customer and SAI Global. SAI Global will not 
be deemed to have accepted any terms and 
conditions of the Customer unless expressly 
agreed in writing by SAI Global to the 
Customer. 

18.9 Niniejsze warunki mają pierwszeństwo w każdych 
okolicznościach przed wszelkimi innymi warunkami 
Klienta, chyba że zostaną one wyraźnie uzgodnione 
na piśmie między Klientem a spółką SAI Global. 
Żadne warunki Klienta nie będą uznane za przyjęte 
przez spółkę SAI Global, jeżeli nie zostaną one 
wyraźnie uzgodnione przez nią z Klientem na piśmie. 

18.10 Nothing in this Agreement shall be deemed to 
create an agency, joint venture or partnership 
relationship between the parties. 

18.10 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może 
zostać uznane za ustanawiające agencję, wspólne 
przedsięwzięcie lub partnerstwo między stronami. 

18.11 All notices which either party hereto may or is 
required to give or to serve upon the other party 
shall be sent by first class recorded delivery 
pre-paid at the address specified in this 
Agreement and shall be deemed to have been 
delivered two (2) business days after the date 
of sending. This Agreement shall not be 
assigned by the Customer. 

18.11 Wszelkie zawiadomienia, które jedna ze stron może 
lub jest zobowiązana przekazać lub doręczyć drugiej 
stronie, zostaną wysłane z góry opłaconą przesyłką 
poleconą pierwszej klasy na adres wskazany w 
niniejszej Umowie i będą uznane za doręczone dwa 
(2) dni robocze po dacie wysłania. Niniejsza Umowa 
nie zostanie przeniesiona przez Klienta. 

18.12 Words contained in this Agreement importing 
the plural meaning shall where the context so 
admit include the singular meaning and vice 
versa, and headings used in this Agreement 
are for reference only and do not form part of 
this Agreement. 

18.12 Wyrazy zawarte w niniejszej Umowie oznaczające 
liczbę mnogą obejmują, gdy kontekst tak dopuszcza, 
znaczenie w liczbie pojedynczej i odwrotnie, a 
nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie 
jako odniesienie i nie stanowią części niniejszej 
Umowy. 
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18.13 This Agreement may be executed in 
counterparts, all of which shall be deemed to 
constitute one agreement. When the 
authorised representative of either party 
signs this Agreement, a copy, duplicate, or 
electronic file or facsimile of such signed 
Agreement shall have the same force and 
effect as one bearing an original signature. 

18.13 Niniejsza Umowa może być zawarta w kilku 
egzemplarzach, z których wszystkie będą uważane 
za jedną umowę. Kiedy upoważniony przedstawiciel 
którejkolwiek ze stron podpisze niniejszą Umowę, 
wówczas kopia, duplikat lub plik elektroniczny lub 
faksymile takiej podpisanej Umowy będą miały taką 
samą moc i skutek, jak egzemplarz opatrzony 
oryginalnym podpisem. 

18.14 All provisions of this Agreement that 
expressly or by implication are intended to 
survive the termination or expiration of this 
Agreement shall remain in force according 
to their terms. 

18.14 Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które w 
sposób wyraźny lub dorozumiany mają zachować 
ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej 
Umowy, pozostają w mocy zgodnie z ich warunkami. 

18.15 SAI Global and the Customer acknowledge 
that they have required that this Agreement 
and all documentation, notices and judicial 
proceedings entered into, given or instituted 
pursuant hereto or relating directly or 
indirectly hereto be drawn up in English.  

 
18.16 These Terms and Conditions have been 

prepared in two languages. In case of any 
inconsistencies, the English language 
version shall prevail and shall be controlling 
in all respects.  

18.15 Spółka SAI Global i Klient potwierdzają wymóg, aby 
niniejsza Umowa oraz wszystkie dokumenty, 
zawiadomienia i postępowania sądowe zawarte, 
przekazane lub wszczęte zgodnie z niniejszą 
Umową lub, odnoszące się, bezpośrednio lub 
pośrednio, do niej zostały sporządzone w języku 
angielskim.  

18.16 Niniejsze Warunki zostały sporządzone w dwóch 
językach. W przypadku jakichkolwiek niespójności 
obowiązywać będzie wersja w języku angielskim, 
która będzie rozstrzygająca pod każdym względem. 
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SCHEDULE A DATA 
PROTECTION 

ZAŁĄCZNIK A OCHRONA 
DANYCH 

1. Scope 1. Zakres 
This Schedule A (“DPA”) applies where and only to the 

extent that SAI Global Processes Customer Data that 

originates from the EEA or that is otherwise subject to 

EU Data Protection Law on behalf of Customer in the 

course of providing Services to the Customer. 

Niniejszy Załącznik A („DPA”) ma zastosowanie tylko w 

sytuacjach i tylko w takim zakresie, w jakim spółka SAI 

przetwarza dane pochodzące z EOG, lub które w inny sposób 

podlegają Przepisom Prawa UE o Ochronie Danych w imieniu 

Klienta w trakcie świadczenia usług na jego rzecz. 

2. Roles and Scope of Processing 2. Funkcje i zakres Przetwarzania 
2.1 Role of the Parties. As between SAI Global and 

Customer, Customer is the Controller of 
Customer Data, and SAI Global shall Process 
Customer Data only as a Processor acting on 
behalf of Customer. 

2.1 Funkcje pełnione przez Strony. Podobnie jak pomiędzy 
spółką SAI Global i Klientem, Klient pełni funkcję 
Administratora Danych Osobowych, a spółka SAI 
Global Przetwarza Dane Klienta tylko działając w 
charakterze Przetwarzającego Dane w imieniu Klienta.  

2.2 Customer Processing of Customer Data. 
Customer agrees that (i) it will comply with its 
obligations as a Controller under Data 
Protection Laws in respect of its Processing of 
Customer Data and any Processing 
instructions it issues to SAI Global; and (ii) it 
has provided notice and obtained (or will 
obtain) all consents and rights necessary 
under Data Protection Laws for SAI Global to 
Process Customer Data pursuant to the 
Agreement and this DPA.  

2.2 Przetwarzanie Danych Klienta przez Klienta. Klient 
zgadza się, że (i) będzie przestrzegał obowiązków 
Administratora Danych Osobowych, które wynikają z 
Przepisów Prawa o Ochronie Danych w odniesieniu do 
Przetwarzania Danych Klienta oraz wszelkich instrukcji 
Przetwarzania, które Klient wyda spółce SAI Global; 
oraz że (ii) przekazał zawiadomienie i uzyskał (lub 
uzyska) wszelkie zgody i uprawnienia niezbędne 
zgodnie z Przepisami Prawa o Ochronie Danych do 
tego, aby spółka SAI Global mogła Przetwarzać Dane 
Klienta zgodnie z Umową i niniejszym DPA.  

2.3 SAI Global Processing of Customer Data. SAI 
Global will Process Customer Data only for the 
purposes described in this DPA and only in 
accordance with Customer’s documented 
lawful instructions. The parties agree that this 
DPA and the Agreement set out the Customer’s 
complete and final instructions to SAI Global in 
relation to the Processing of Customer Data. 
Processing outside the scope of these 
instructions (if any) will require prior written 
agreement between Customer and SAI Global. 
SAI Global shall immediately inform the 
Customer if, in its opinion, an instruction 
infringes the Data Protection Laws. 

2.3 Przetwarzanie Danych Klienta przez spółkę SAI 
Global. Spółka SAI Global będzie Przetwarzała Dane 
Klienta tylko w celach opisanych w niniejszym DPA 
i tylko zgodnie z udokumentowanymi, zgodnymi 
z prawem instrukcjami Klienta. Strony zgadzają się, 
że niniejszy DPA i Umowa określają pełne 
i ostateczne instrukcje Klienta w stosunku do spółki 
SAI Global w związku z Przetwarzaniem Danych 
Klienta. Przetwarzanie poza zakresem tych instrukcji 
(jeśli ma miejsce) będzie wymagało uprzedniej 
pisemnej umowy między Klientem a spółką SAI 
Global. Spółka SAI Global niezwłocznie poinformuje 
Klienta, jeśli jej zdaniem instrukcja narusza Przepisy 
Prawa o Ochronie Danych.  

2.4 Details of Processing. As specified in this DPA. 2.4 Szczegółowe informacje dotyczące Przetwarzania. 
Jak wskazano w niniejszym DPA. 

3. Processing 3. Przetwarzanie 
SAI Global will process Customer Data for the 

Service(s), as provided under the Agreement 

Spółka SAI Global będzie przetwarzała Dane Klienta 

dotyczące Usługi (Usług) zgodnie z Umową. 

4. Duration of Processing 4. Czas trwania Przetwarzania 
For the term of the Agreement.  Okres niniejszej Umowy.  
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5. Processing Activities 5. Czynności związane z Przetwarzaniem 
The processing activities with regards to Customer 

Data are:  

Czynności związane z przetwarzaniem Danych Klienta 

obejmują:  

• Copies • Kopiowanie 

• Links • Łączenie 

• Receives • Otrzymywanie 

• Stores • Przechowywanie 

6. Categories of Data Subjects  6. Kategorie Podmiotów Danych  
The following list defines the Categories of Data 

Subjects: 

Poniższa lista definiuje Kategorie Podmiotów Danych: 

• Customer’s employees (including temporary 

or casual workers, volunteers, assignees, 

trainees, retirees, pre-hires and applicants)

• pracownicy Klienta (w tym pracownicy tymczasowi 

lub dorywczy, wolontariusze, cesjonariusze, 

stażyści, emeryci, osoby zaangażowane przed 

zatrudnieniem i kandydaci) 

• Customer’s affiliates employees (including 

temporary or casual workers, volunteers, 

assignees, trainees, retirees, pre-hires and 

applicants)

• pracownicy podmiotów powiązanych Klienta 

(w tym pracownicy tymczasowi lub dorywczy, 

wolontariusze, cesjonariusze, stażyści, emeryci, 

osoby zaangażowane przed zatrudnieniem 

i kandydaci) 

• Customer’s business partners (if those 

business partners are individuals)

• partnerzy biznesowi Klienta (jeśli są to osoby 

fizyczne) 

• Employees of Customer’s business 

partners 

• pracownicy partnerów biznesowych Klienta  

• Customer’s suppliers and subcontractors 

(if those suppliers and subcontractors are 

individuals)

• dostawcy i podwykonawcy Klienta (jeśli ci 

dostawcy i podwykonawcy są osobami 

fizycznymi) 

• Employees of Customer’s suppliers and 

subcontractors

• pracownicy dostawców i podwykonawców 

Klienta 

• Customer’s agents, consultants and other 

professional experts (contractors)

• przedstawiciele Klienta, jego konsultanci i inni 

profesjonalni eksperci (wykonawcy) 

7. Types of Personal Data 7. Rodzaje Danych Osobowych 
The following list sets out what types of Customer 

Data generally can be Processed within the Services:  

Poniższa lista określa, jakie rodzaje Danych Klientów mogą 

być Przetwarzane w ramach Usług:  

• Capabilities and Qualifications of the 

Individual

• Możliwości i kwalifikacje osoby 

• Education and Professional Certifications • Edukacja i certyfikacje zawodowe 

• Profession and Employment Information • Informacje o zawodzie i zatrudnieniu 

• Identity of the Individual • Tożsamość osoby 

• Online Identifier • Identyfikator online 

• Person Name • Imię i nazwisko osoby 

• Telephony • Numer telefonu 

• Location of the Individual • Lokalizacja osoby 

• Appointments, Schedules, Calendar Entries • Terminy spotkań, harmonogramy, wpisy 

kalendarza 

• Physical Location of the Individual • Fizyczna lokalizacja osoby 

8. Special Categories of Personal Data 8. Specjalne Kategorie Danych Osobowych 
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The following list sets out what Special Categories of 

Customer Data generally can be processed within the 

Service(s):  

Poniższa lista określa, jakie Specjalne Kategorie Danych 

Klientów mogą zasadniczo być przetwarzane w ramach 

Usługi (Usług):  

•  None •  Żadne 

  

In the general course of using the Services, it is not 
anticipated that Controller (the Customer) would 
provide any special categories of Personal Data, 
however Controller may submit special categories of 
Personal Data to the Services, the extent of which is 
determined and controlled by the Controller in its sole 
discretion and unknown to the Processor (SAI 
Global). 

W ogólnym toku korzystania z Usług nie przewiduje się, aby 
Administrator Danych Osobowych (Klient) podawał 
jakiekolwiek specjalne kategorie Danych Osobowych; 
jednakże Administrator Danych Osobowych może 
przesyłać w ramach Usług specjalne kategorie Danych 
Osobowych, których zakres jest określany 
i administrowany przez Administratora Danych 
Osobowych zgodnie z jego własnym uznaniem i nie jest 
znany Przetwarzającemu Dane (spółce SAI Global). 

9. Customer obligations  9. Obowiązki Klienta  
9.1 Given the nature of the Services, Customer 

acknowledges that SAI Global is not able to 
verify or maintain the above Categories of Data 
Subjects or Types of Personal Data. Therefore, 
Customer will notify SAI Global about any 
changes to above by email to the assigned SAI 
Global representative. SAI Global will Process 
Personal Data of all Data Subjects in 
accordance with the Agreement. If any 
changes require variation to the agreed 
Processing, Customer shall provide additional 
instructions to SAI Global. 

9.1 Biorąc pod uwagę charakter Usług, Klient przyjmuje 
do wiadomości, że spółka SAI Global nie jest w stanie 
weryfikować ani przechowywać powyższych 
Kategorii Podmiotów Danych lub Rodzajów Danych 
Osobowych. W związku z tym, Klient powiadomi 
spółkę SAI Global o wszelkich zmianach w 
powyższym, wysyłając wiadomość pocztą 
elektroniczną do jej wyznaczonego przedstawiciela. 
Spółka SAI Global będzie przetwarzała Dane 
Osobowe wszystkich Podmiotów Danych zgodnie z 
Umową. Jeśli jakiekolwiek zmiany wymagają 
wprowadzenia modyfikacji uzgodnionego 
Przetwarzania, wówczas Klient przekaże spółce SAI 
Global dodatkowe instrukcje. 

9.2 In the absence of other instructions from 
Customer, SAI Global will assume that during 
the Services, it can have access, even 
incidentally, to all types of data provided by 
Customer, which data may include all Types of 
Personal Data. SAI Global has put in place its 
own technical and organization measures to 
safeguard all Types of Personal Data, as set 

out within this DPA. 

9.2 W przypadku braku innych instrukcji od Klienta, 
spółka SAI Global założy, że podczas świadczenia 
Usług może mieć dostęp, nawet przypadkowo, do 
wszystkich rodzajów danych dostarczanych przez 
Klienta, które to dane mogą obejmować wszystkie 
Rodzaje Danych Osobowych. Spółka SAI Global 
wprowadziła własne środki techniczne 
i organizacyjne w celu zabezpieczenia wszystkich 
Rodzajów Danych Osobowych, zgodnie 

z postanowieniami niniejszego DPA. 

10. Sub-processing 10. Podwykonanie Przetwarzania 
10.1 Authorised Sub-processors. Customer agrees 

that SAI Global may engage Sub-processors to 
process Customer Data on Customer's behalf. 
Depending upon the Services provided, SAI 
Global may use one or more of the following 
Sub-processor(s) in the Processing of 
Customer Data: 

10.1 Autoryzowani Podwykonawcy Przetwarzania. Klient 
zgadza się, że spółka SAI Global może zaangażować 
Podwykonawców Przetwarzania do przetwarzania 
Danych Klienta w imieniu Klienta. W zależności od 
świadczonych Usług, spółka SAI Global może 
wykorzystywać jednego lub więcej z następujących 
Podwykonawców Przetwarzania do Przetwarzania 
Danych Klienta: 
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Name of Sub-
processor 

Country in which 
Sub-processor is 

located 

Enter name of 

Standards Body 

Location of 

Standards Body 

Agreal – 

(Audit Partner) 

France 

Agroin – 

(Audit Partner) 

Spain 

SertificSystem Belarus 

Tecnoqualita – 

(Audit Partner) 

Italy 

Verizio – 

(Audit Partner) 

United Kingdom 

Workplace Fire & 

Safety Training– 

(Audit Partner) 

United Kingdom 

Valiguard– 

(Audit Partner) 

Sweden 

Intact – (Auditing 

Systems Partner) 

Austria 

Salesforce CRM and 

Auditing Systems 

Partner 

USA, Singapore 

UMB – 

(Audit Partner) 

UAE & Lebanon  

Szutest Egypt 
 

Nazwa Podwykonawcy 
Przetwarzania 

Kraj, w którym 
zlokalizowany jest 

Podwykonawca 
Przetwarzania 

Nazwa Organu 

Normalizacyjnego 

Lokalizacja Organu 

Normalizacyjnego 

Agreal – 

(Partner Audytu) 

Francja 

Agroin – 

(Partner Audytu) 

Hiszpania 

SertificSystem Białoruś 

Tecnoqualita – 

(Partner Audytu) 

Włochy 

Verizio – (Partner 

Audytu) 

Wielka Brytania 

Workplace Fire & 

Safety Training– 

(Partner Audytu) 

Wielka Brytania 

Valiguard – 

(Partner Audytu) 

Szwecja 

Intact – 

(Partner Systemów 

Audytowych) 

Austria 

Salesforce CRM 

i Partner Systemów 

Audytowych 

USA, Singapur 

UMB – 

(Partner Audytu) 

ZEA i Liban  

Szutest Egipt 
 

  
10.2 Sub-processor Obligations. SAI Global will: (i) 

enter into a written agreement with the Sub-
processor imposing data protection terms that 
require the Sub-processor to protect the 
Customer Data as detailed in this DPA and as 
required by Data Protection Laws; (ii) verify the 
Sub-processor complies with that agreement, 
and (iii) remain responsible for its compliance 
with the obligations of this DPA and for any 
acts or omissions of the Sub-processor that 
cause Supplier to breach any of its obligations 
under this DPA.  

10.2 Obowiązki Podwykonawcy Przetwarzania. Spółka SAI 
Global: (i) zawrze pisemną umowę z Podwykonawcą 
Przetwarzania nakładającą warunki ochrony danych, 
które wymagają od Podwykonawcy Przetwarzania 
ochrony Danych Klienta zgodnie z postanowieniami 
niniejszego DPA i zgodnie z wymogami Przepisów 
Prawa o Ochronie Danych; (ii) zweryfikuje, czy 
Podwykonawca Przetwarzania postępuje zgodnie z tą 
umową, oraz (iii) pozostanie odpowiedzialna za 
przestrzeganie obowiązków wynikających z DPA oraz 
za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy 
Przetwarzania, które powodują naruszenie przez 
Dostawcę któregokolwiek z jego obowiązków 
wynikających z DPA.  

10.3 Changes to Sub-processors. SAI Global shall (i) 
provide an up-to-date list of the Sub-

10.3 Zmiany dotyczące Podwykonawców Przetwarzania. 
Spółka SAI Global ma obowiązek (i) dostarczenia 
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processors it has appointed upon written 
request from Customer; and (ii) notify 
Customer (for which email will suffice) if it 
adds or removes Sub-processors at least ten 
(10) calendar days prior to any such changes. 
Customer may object in writing to SAI Global’s 
appointment of a new Sub-processor within 
five (5) calendar days of such notice, provided 
that such objection is based on reasonable 
grounds relating to data protection. 

aktualnej listy Podwykonawców Przetwarzania, 
których wyznaczyła, na pisemny wniosek Klienta; oraz 
(ii) powiadomienia Klienta (w tym celu wystarczy 
powiadomienie na adres e-mail) o dodaniu lub 
usunięciu Podwykonawców Przetwarzania w terminie 
co najmniej dziesięciu (10) dni kalendarzowych przed 
wprowadzeniem takich zmian. Klient może wyrazić 
sprzeciw na piśmie wobec wyznaczenia przez spółkę 
SAI Global nowego Podwykonawcy Przetwarzania w 
terminie pięciu (5) dni kalendarzowych od takiego 
zawiadomienia, pod warunkiem że sprzeciw ten jest 
uzasadniony przyczynami związanymi z ochroną 
danych. 

11. Data Privacy Officer and Other 
Controllers 

11. Inspektor Danych Osobowych i inni 
Administratorzy Danych Osobowych 

Customer is responsible for providing complete, 
accurate and up-to-date information about its data 
privacy officer and each other Controller (including 
their data privacy officer) by email to the assigned 
SAI Global representative. 

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie pełnych, 
dokładnych i aktualnych informacji o swoim inspektorze 
ochrony danych i każdym innym Administratorze Danych 
Osobowych (w tym, o ich inspektorze ochrony danych) 
pocztą elektroniczną na adres wyznaczonego 
przedstawiciela spółki SAI Global. 

12. SAI Global Privacy Contact 12. Przedstawiciel spółki SAI Global ds. 
prywatności 

The SAI Global privacy contact can be contacted at: 
DataProtection.Officer@SAIGlobal.com 

Z przedstawicielem SAI Global ds. prywatności można się 
skontaktować pod adresem: 
DataProtection.Officer@SAIGlobal.com 

13. Security  13. Bezpieczeństwo  
13.1 “Security Measures”. SAI Global shall maintain 

an information security program that complies 
with applicable privacy laws and is consistent 
with standard practices and security 
standards in SAI Global’s industry, such as 
those published by the International 
Organization for Standardization (ISO 
27001:2013). Such program shall include 
appropriate administrative, technical, physical, 
organizational, and operational safeguards 
and other security measures to maintain the 
security and confidentiality of Personal Data 
and to protect it from known or reasonably 
anticipated threats or hazards to its security 
and integrity, a high-level summary of security 
measures is included in Schedule B. SAI Global 
will review its information security program at 
least annually, or after significant changes 
occur, to ensure its continuing compliance, 
suitability, adequacy and effectiveness. 

13.1 „Środki Bezpieczeństwa”. Spółka SAI Global będzie 
realizowała program ochrony informacji, który jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
prywatności i standardowymi praktykami 
i standardami bezpieczeństwa w branży spółki SAI 
Global, takimi jak te opublikowane przez 
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO 
27001:2013). Powyższy program obejmie 
odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, 
techniczne, fizyczne, organizacyjne i operacyjne 
oraz inne środki bezpieczeństwa w celu utrzymania 
bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych 
oraz ich ochrony przed znanymi lub racjonalnie 
przewidywanymi zagrożeniami lub ryzykiem 
związanym z ich bezpieczeństwem i integralnością; 
ogólne zestawienie środków bezpieczeństwa 
znajduje się w Załączniku B. Spółka SAI Global 
będzie dokonywać przeglądu swojego programu 
ochrony informacji co najmniej raz w roku lub po 
wprowadzeniu istotnych zmian, aby zapewnić jego 
ciągłą zgodność z przepisami, przydatność, 
adekwatność i skuteczność. 

13.2 Updates to Security Measures. Customer is 
responsible for reviewing the information 

13.2 Aktualizacje Środków Bezpieczeństwa. Klient jest 
odpowiedzialny za przegląd informacji 
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made available by SAI Global relating to data 
security and making an independent 
determination as to whether the Security 
Measures meet Customer’s requirements and 
legal obligations under Data Protection Laws. 
Customer acknowledges that the Security 
Measures are subject to technical progress 
and development and that SAI Global may 
update or modify the Security Measures from 
time to time provided that such updates and 
modifications do not result in the degradation 
of the overall security of the Services 
purchased by the Customer. 

udostępnionych przez spółkę SAI Global 
dotyczących bezpieczeństwa danych oraz 
niezależne ustalenie, czy Środki Bezpieczeństwa 
spełniają wymagania Klienta i zobowiązania prawne 
wynikające z Przepisów Prawa o Ochronie Danych. 
Klient przyjmuje do wiadomości, że Środki 
Bezpieczeństwa podlegają postępowi i rozwojowi 
technicznemu, oraz że spółka SAI Global może od 
czasu do czasu aktualizować lub modyfikować 
Środki Bezpieczeństwa, pod warunkiem że takie 
aktualizacje i modyfikacje nie spowodują 
pogorszenia ogólnego bezpieczeństwa Usług 
zakupionych przez Klienta. 

13.3 Personnel. SAI Global will ensure that any 
person who is authorized by SAI Global to 
Process Customer Data (including its staff, 
agents and authorized Sub-processors) shall 
be under an appropriate obligation of 
confidentiality (whether a contractual or 
statutory duty). Further, SAI Global shall take 
steps to ensure that any person who is 
authorized by SAI Global to have access to 
Customer Data does not Process such data 
except on instructions from Customer, unless 
such person is required to Process such data 
by applicable EU Data Protection Law.  

13.3 Personel. Spółka SAI Global zapewni, że każda 
osoba upoważniona przez nią do Przetwarzania 
Danych Klientów (w tym jej pracownicy, 
przedstawiciele i upoważnieni Podwykonawcy) 
będzie objęta odpowiednim obowiązkiem 
zachowania poufności (niezależnie od tego, czy jest 
to obowiązek umowny czy ustawowy). Ponadto 
spółka SAI Global podejmie kroki w celu 
zapewnienia, że żadna osoba upoważniona przez nią 
do dostępu do danych Klienta nie Przetwarza takich 
danych, z wyjątkiem otrzymania takich instrukcji od 
Klienta, chyba że taka osoba jest zobowiązana do 
Przetwarzania powyższych danych zgodnie z 
obowiązującymi Przepisami Prawa UE o Ochronie 
Danych.  

13.4 Customer Responsibilities. Notwithstanding 
the above, Customer agrees that except as 
provided by this DPA, Customer is responsible 
for its secure use of the Services.  

13.4 Zakres odpowiedzialności Klienta. Niezależnie od 
powyższego, Klient zgadza się, że z wyjątkiem 
przypadków określonych w niniejszym DPA, Klient jest 
odpowiedzialny za bezpieczne korzystanie z Usług.  

13.5 Personal Data Breach Response. Upon 
becoming aware of a Personal Data Breach, 
SAI Global shall notify Customer without 
undue delay, or in any case within 36 hours and 
will provide timely information relating to the 
Personal Data Breach as it becomes known or 
as is reasonably requested by Customer. SAI 
Global shall promptly take reasonable steps to 
mitigate and, where possible, to remedy the 
effects of any Personal Data Breach. 

13.5 Odpowiedź na Naruszenie Ochrony Danych 
Osobowych. Po uzyskaniu informacji o Naruszeniu 
Ochrony Danych Osobowych, spółka SAI Global 
powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki, lub, w 
każdym przypadku, w ciągu 36 godzin, a także 
dostarczy w odpowiednim czasie informacje 
dotyczące Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, 
gdy tylko będą one dostępne lub na uzasadniony 
wniosek Klienta. Spółka SAI Global niezwłocznie 
podejmie uzasadnione kroki w celu złagodzenia 
oraz, w miarę możliwości, usunięcia skutków 
Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. 

14. Audits and Certifications 14. Audyty i Certyfikacje 
14.1 Customer acknowledges that SAI Global is 

regularly audited against International 
standards, by independent third-party auditors 
subject to control objectives based on 
guidance from the Information Technology 
Governance Institute, and has obtained ISO 
27001:2013 certification for its Global 

14.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że spółka SAI 
Global jest regularnie poddawana kontroli pod kątem 
zgodności z Międzynarodowymi standardami ze 
strony niezależnych audytorów zewnętrznych z 
uwzględnieniem celów kontroli opartych na 
wytycznych Instytutu Zarządzania Technologią 
Informacyjną. Ponadto spółka SAI Global uzyskała 
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services, and maintains a current SOC2 Type 2 
Report for the Services provided. Upon request, 
SAI Global shall supply a summary copy of its 
audit and certification report(s) ("Report") to 
Customer, which Reports shall be subject to 
the confidentiality provisions of any non-
disclosure agreement provided by SAI Global 
for Customer’s execution in connection with 
the Reports.  

certyfikat ISO 27001: 2013 dotyczący jej globalnych 
usług i utrzymuje aktualny raport SOC2 typu 2 dla 
świadczonych Usług. Na żądanie spółka SAI Global 
dostarczy Klientowi skrócony odpis swojego raportu 
(raportów) z audytu i certyfikacji („Raport”), które to 
Raporty podlegają postanowieniom dotyczącym 
poufności każdej umowy o zachowaniu poufności 
dostarczonej przez SAI Global w celu podpisania 
przez Klienta w związku z Raportami.  

14.2 Customer may participate directly in an audit or 
through an appointed representative, e.g., a 
mutually agreed upon external auditor that is 
not a competitor of SAI Gloabl in order to verify 
that the Services to be provided by SAI Global 
pursuant to this DPA have been performed in 
accordance with terms indicated in this DPA, 
provided that Customer shall not exercise this 
right more often than once per twelve (12) 
months. 

14.2 Klient może uczestniczyć w audycie bezpośrednio 
lub za pośrednictwem wyznaczonego 
przedstawiciela, np. wzajemnie uzgodnionego 
zewnętrznego audytora niebędącego konkurentem 
spółki SAI Global, w celu zweryfikowania, czy Usługi 
świadczone przez spółkę SAI Global zgodnie 
z niniejszym DPA zostały wykonane w zgodzie 
z warunkami wskazanymi w niniejszym DPA, pod 
warunkiem że Klient nie skorzysta z tego prawa 
częściej niż raz na dwanaście (12) miesięcy. 

14.3 Where the Customer identifies security 
measures are not addressed in the ISO 27001 
statement of applicability or externally verified 
in the SOC 2 Type 2 Report, SAI Global shall 
respond to relevant additional written 
audit/assessment questions in order to assess 
its compliance with these measures. Such 
questions will be submitted by the Customer 
provided that Customer shall not exercise this 
right more often than once per twelve (12) 
months unless following a Personal Data 
Breach. 

14.3 W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że środki 
bezpieczeństwa nie zostały podjęte w oświadczeniu 
o zastosowaniu normy ISO 27001 lub nie zostały 
zweryfikowane zewnętrznie w Raporcie SOC 2 typu 
2, spółka SAI Global odpowie na odpowiednie 
dodatkowe pisemne pytania do audytu/oceny, aby 
ocenić zgodność z tymi środkami. Powyższe pytania 
zostaną dostarczone przez Klienta, pod warunkiem 
że Klient nie skorzysta z tego prawa częściej niż raz 
na dwanaście (12) miesięcy, chyba że nastąpi 
Naruszenie Ochrony Danych Osobowych. 

15. International Transfers  15. Transfery międzynarodowe  
15.1 To the extent that SAI Global Processes any 

Customer Data that is protected by EU Data 
Protection Law or that originates from the EEA 
in a country that has not been designated by 
the European Commission or Swiss Federal 
Data Protection Authority (as applicable) as 
providing an adequate level of protection for 
Personal Data, the parties acknowledge that 
SAI Global shall be deemed to provide 
adequate protection (within the meaning of EU 
Data Protection Law) for any such Customer 
Data by complying with the Model Clauses, 
European Parliament Directive 95/46/EC 
(decision 2010/87/EU), which are incorporated 
herein by this reference.  

15.1 W zakresie, w jakim spółka SAI Global Przetwarza 
wszelkie Dane Klientów chronione przez Przepisy 
Prawa UE o Ochronie Danych lub dane pochodzące z 
EOG w kraju, który nie został wskazany przez 
Komisję Europejską lub Szwajcarski Federalny Urząd 
Ochrony Danych (odpowiednio) jako zapewniający 
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, 
strony uznają, że uważa się, że spółka SAI Global 
zapewnia odpowiednią ochronę (w rozumieniu 
Przepisów Prawa UE o Ochronie Danych) w 
odniesieniu do wszelkich takich Danych Klientów, 
przestrzegając Wzorcowych Klauzul, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 95/46/WE (decyzja 
2010/87/UE), które zostają włączone do niniejszego 
dokumentu przez niniejsze odniesienie.  

16. Return or Deletion of Data 16. Zwrot lub usunięcie Danych 
16.1 Upon termination or expiration of the Agreement, 

SAI Global shall (at Customer's election) return 
or, to the fullest extent technically feasible, delete 

16.1 Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy spółka SAI 
Global (zgodnie z wyborem Klienta) zwróci lub, w 
najszerszym technicznie możliwym zakresie, usunie 
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all Customer Data in its possession or control. 
This requirement shall not apply to the extent SAI 
Global is required by applicable law to retain 
some or all of the Customer Data, or to Customer 
Data it has archived on back-up systems, which 
Customer Data SAI Global shall securely isolate 
and protect from any further Processing, except 
to the extent required by applicable law.  

wszystkie Dane Klienta będące w jej posiadaniu lub 
pod jej kontrolą. Wymóg ten nie ma zastosowania w 
zakresie, w jakim obowiązujące prawo wymaga, aby 
spółka SAI Global przechowywała część lub całość 
Danych Klienta ani do Danych Klienta 
zarchiwizowanych w systemach zapasowych, które 
to Dane Klienta spółka SAI Global bezpiecznie izoluje 
i chroni przed wszelkim dalszym Przetwarzaniem, z 
wyjątkiem zakresu wymaganego przez 
obowiązujące prawo.  

17. Data Subject requests 17. Żądania Podmiotów Danych 
17.1 To the extent permitted by law, SAI Global will 

inform the Customer without undue delay of 
requests from Data Subjects exercising their 
Data Subject rights (e.g. rectification, deletion 
and blocking of data) addressed directly to SAI 
Global regarding Customer Data. SAI Global at 
no time will communicate directly with the 
Data Subject. 

17.1 W zakresie dozwolonym przez prawo, spółka SAI 
Global poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki 
o żądaniach Podmiotów Danych korzystających 
z przysługujących im praw (np. sprostowania, 
usunięcia i zablokowania danych), skierowanych 
bezpośrednio do spółki SAI Global w odniesieniu do 
Danych Klienta. Spółka SAI Global w żadnym 
momencie nie będzie komunikować się 
bezpośrednio z Podmiotem Danych. 

17.2 To provide a self-service facility for when the 
Customer is obliged under the GDPR to provide 
information regarding the Customer’s Data to 
other Controllers or third parties (e.g. Data 
Subjects or the Supervisory Authority), SAI 
Global has, in some Services, provided a 
number of functions that Customer may use to 
retrieve, correct, delete or restrict Customer 
Data. To the extent that Customer is unable to 
independently access the relevant Customer 
Data within the Services, SAI Global shall assist 
the Customer in doing so by providing all 
required information. If the Customer or other 
Controllers are obliged to provide information 
about the Processing of the Customer Data to 
a Data Subject, SAI Global shall assist the 
Customer in making the required information 
available. 

17.2 Aby zapewnić możliwość samoobsługi na wypadek, 
gdy Klient jest zobowiązany na mocy RODO do 
przekazywania informacji dotyczących Danych 
Klienta innym Administratorom Danych Osobowych 
lub stronom trzecim (np. Podmiotom Danych lub 
Organowi Nadzoru), spółka SAI Global w ramach 
niektórych Usług zapewniłą szereg funkcji, z których 
Klient może skorzystać do wyszukiwania, 
poprawiania, usuwania lub ograniczania Danych 
Klienta. W zakresie, w jakim Klient nie jest w stanie 
uzyskać niezależnego dostępu do odpowiednich 
Danych Klienta w ramach Usług, spółka SAI Global 
udzieli pomocy Klientowi, dostarczając wszystkich 
wymaganych informacji. Jeśli Klient lub inni 
Administratorzy Danych Osobowych są zobowiązani 
do przekazania Podmiotowi Danych informacji o 
Przetwarzaniu Danych Klienta, wówczas spółka SAI 
Global pomoże Klientowi w udostępnieniu 
wymaganych informacji. 

18. Cooperation 18. Współpraca 
18.1 If a law enforcement agency or government body 

sends SAI Global a demand for Customer Data, 
SAI Global will attempt to redirect the law 
enforcement agency to request that Customer 
Data directly from Customer. As part of this 
effort, SAI Global may provide Customer’s basic 
contact information to the law enforcement 
agency. If compelled to disclose Customer Data 
to a law enforcement agency or government 
body, then SAI Global will give Customer 
reasonable notice of the demand to allow 
Customer to seek a protective order or other 

18.1 Jeśli organ ścigania lub organ rządowy wyśle spółce 
SAI Global żądanie udostępnienia Danych Klienta, 
spółka SAI Global podejmie próbę przekierowania 
organu ścigania, aby ten wnioskował o uzyskanie 
powyższych Danych Klienta bezpośrednio od Klienta. 
W ramach tych wysiłków spółka SAI Global może 
przekazać organom ścigania podstawowe informacje 
kontaktowe Klienta. Jeśli spółka SAI Global zostanie 
zmuszona do ujawnienia Danych Klienta organowi 
ścigania lub organowi rządowemu, wówczas 
powiadomi ona Klienta z rozsądnym wyprzedzeniem o 
takim żądaniu, aby umożliwić mu wystąpienie o nakaz 
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appropriate remedy unless SAI Global is legally 
prohibited from doing so. 

ochronny lub inne odpowiednie środki zaradcze, chyba 
że prawo jej tego zabrania. 

18.2 To the extent SAI Global is required under EU 
Data Protection Law, SAI Global shall provide 
requested information regarding the Services 
to enable the Customer to carry out data 
protection impact assessments or prior 
consultations with data protection authorities 
as required by law. 

18.2 W zakresie, w jakim spółka SAI Global ma taki 
obowiązek zgodnie z Przepisami Prawa UE o Ochronie 
Danych, dostarczy ona wymagane informacje 
dotyczące Usług, aby umożliwić Klientowi 
przeprowadzenie oceny skutków w zakresie ochrony 
danych lub wcześniejszych konsultacji z organami 
ochrony danych zgodnie z wymogami prawa. 
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SCHEDULE B INFORMATION 
SECURITY  

ZAŁĄCZNIK B BEZPIECZEŃSTWO 
INFORMACJI  

SAI Global maintains a comprehensive, written 
information security program that contains 
administrative, technical, and physical safeguards 
that are appropriate to (a) the size, scope and type of 
SAI Global’s business; (b) the amount of resources 
available to SAI Global; (c) the type of information 
that SAI Global will store; and (d) the need for security 
and confidentiality of such information.  

Spółka SAI Global realizuje kompleksowy, sporządzony na 
piśmie program ochrony informacji, który zawiera 
administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia 
odpowiednie dla (a) wielkości, zakresu i rodzaju jej 
działalności; (b) ilości zasobów dostępnych spółce SAI 
Global; (c) rodzaju informacji, które spółka SAI Global 
będzie przechowywała; oraz (d) potrzeby ochrony 
i poufności takich informacji.  

  
SAI Global’s security program is designed to:  Program ochrony opracowany przez spółkę SAI Global ma 

na celu:  

• Protect the confidentiality, integrity, and 
availability of Customer Data in SAI Global’s 
possession or control or to which SAI Global 
has access; 

• ochronę poufności, integralności i dostępności 
Danych Klienta będących w posiadaniu lub pod 
kontrolą spółki SAI Global, lub do których spółka ta 
ma dostęp;  

• Protect against any anticipated threats or 
hazards to the confidentiality, integrity, and 
availability of Customer Data; 

• ochronę przed wszelkimi przewidywanymi 
zagrożeniami lub ryzykiem dla poufności, 
integralności i dostępności Danych Klienta;  

• Protect against unauthorized or unlawful 
access, use, disclosure, alteration, or 
destruction of Customer Data; 

• ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym 
z prawem dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, 
zmianą lub zniszczeniem Danych Klienta;  

• Protect against accidental loss or 
destruction of, or damage to, Customer Data; 
and 

• ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem 
lub uszkodzeniem Danych Klienta; oraz  

• Safeguard information as set forth in any 
local, state or federal regulations by which 
SAI Global may be regulated. 

• zabezpieczenie informacji zgodnie z wszelkimi 
lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami, 
zgodnie z którymi może być regulowana 
działalność spółki SAI Global.  

  
Without limiting the generality of the foregoing, SAI 
Global’s security program includes:  

Bez ograniczania ogólności powyższych stwierdzeń, 
program ochrony opracowany przez spółkę SAI Global 
obejmuje:  

1. Security Awareness and Training.  1. Poziom świadomości w dziedzinie 
bezpieczeństwa i szkolenie.  

A mandatory security awareness and training 
program for all members of SAI Global’s workforce 
(including management), which includes:  

Obowiązkowy program podnoszenia świadomości 
i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich 
członków siły roboczej spółki SAI Global (w tym kadry 
zarządzającej), który obejmuje:  

a) Training on how to implement and comply 
with its information security program;  

a) szkolenie na temat sposobu wdrażania 
i przestrzegania programu ochrony informacji;  

b) Promoting a culture of security awareness 
through periodic communications from 
senior management with employees.  

b) promowanie kultury podnoszenia świadomości 
w zakresie bezpieczeństwa poprzez okresowe 
komunikaty przekazywane pracownikom przez 
kadrę kierowniczą wyższego szczebla.  

2. Access Controls.  2. Kontrole dostępu.  

Policies, procedures, and logical controls:  Zasady, procedury i kontrole logiczne:  
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a) To limit access to its information systems 
and the facility or facilities in which they are 
housed to properly authorized persons;  

a) ograniczenie dostępu do własnych systemów 
informatycznych oraz obiektu lub obiektów, 
w których są one umieszczone, do odpowiednio 
upoważnionych osób;  

b) To prevent those workforce members and 
others who should not have access from 
obtaining access; and  

b) uniemożliwienie uzyskania dostępu członkom siły 
roboczej i innym osobom, które nie powinny go 
mieć;  

c) To remove access in a timely basis in the 
event of a change in job responsibilities or 
job status.  

c) usunięcie dostępu w odpowiednim czasie 
w przypadku zmiany obowiązków lub statusu 
pracy.  

3. Physical and Environmental 
Security.  

3. Bezpieczeństwo fizyczne i ochrona 
środowiska  

Controls that provide reasonable assurance that 
access to physical servers at the production data 
center housing SAI Global’s servers, if applicable, is 
limited to properly authorized individuals and that 
environmental controls are established to detect, 
prevent and control destruction due to environmental 
extremes. These controls include:  

Kontrole dające wystarczającą pewność, że dostęp do 
fizycznych serwerów w produkcyjnym centrum danych, 
w którym znajdują się serwery spółki SAI Global, 
w stosownych przypadkach, jest ograniczony do 
odpowiednio upoważnionych osób, oraz że ustanowiono 
kontrole środowiskowe w celu wykrywania, zapobiegania 
i kontrolowania zniszczeń spowodowanych ekstremalnymi 
warunkami środowiskowymi. Powyższe kontrole 
obejmują:  

a) Logging and monitoring of unauthorized 
access attempts to the data center by the 
data center security personnel;  

a) rejestrowanie i monitorowanie przez pracowników 
ochrony centrum danych nieautoryzowanych prób 
dostępu do centrum danych;  

b) Camera surveillance systems at critical 
internal and external entry points to the data 
center;  

b) systemy nadzoru z użyciem kamer w krytycznych 
wewnętrznych i zewnętrznych punktach wejścia 
do centrum danych;  

c) Systems that monitor and control the air 
temperature and humidity at appropriate 
levels for the computing equipment; and  

c) systemy monitorujące i kontrolujące temperaturę 
i wilgotność powietrza na poziomach 
odpowiednich dla sprzętu komputerowego; oraz  

d) Uninterruptible Power Supply (UPS) modules 
and backup generators that provide back-up 
power in the event of an electrical failure.  

d) moduły bezprzerwowego zasilania (UPS) 
i zapasowe generatory, które zapewniają zasilanie 
rezerwowe w przypadku awarii elektrycznej.  

4. Security Incident Procedures. 4. Procedury w przypadku zdarzeń 
naruszających bezpieczeństwo. 

A security incident response plan that includes 
procedures to be followed in the event of any security 
breach. Such procedures include:  

Plan reagowania na zdarzenie naruszające 
bezpieczeństwo, obejmujący procedury, które należy 
stosować w przypadku każdego powyższego naruszenia. 
Powyższe procedury obejmują:  

a) Roles and responsibilities: formation of an 
internal incident response team with a 
response leader;  

a) role i obowiązki: utworzenie wewnętrznego 
zespołu reagowania na incydenty na czele 
z liderem reagowania;  

b) Investigation: assessing the risk the incident 
poses and determining who may be affected;  

b) dochodzenie: ocena ryzyka związanego 
z incydentem i ustalenie, kogo może on dotyczyć;  

c) Communication: internal reporting as well as 
a notification process in the event of 
unauthorized disclosure of Customer Data;  

c) komunikacja: raportowanie wewnętrzne oraz 
proces powiadamiania w przypadku 
nieuprawnionego ujawnienia Danych Klienta;  
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d) Record keeping: keeping a record of what 
was done and by whom to help in later 
analysis and possible legal action; and  

d) prowadzenie dokumentacji: prowadzenie rejestru 
tego, co zostało zrobione i przez kogo, aby pomóc 
w późniejszej analizie i ewentualnym wytoczeniu 
powództwa; oraz  

e) Audit: conducting and documenting root 
cause analysis and remediation plan.  

e) audyt: przeprowadzenie i udokumentowanie analizy 
pierwotnej przyczyny i planu naprawczego. 

5. Contingency Planning. 5. Planowanie Awaryjne.  

Policies and procedures for responding to an 
emergency or other occurrence (for example, fire, 
vandalism, system failure, pandemic flu, and natural 
disaster) that could damage Customer Data or 
production systems that contain Customer Data. 
Such procedures include:  

Zasady i procedury reagowania na awarie lub sytuacje 
kryzysowe lub inne zdarzenia (na przykład, pożar, 
wandalizm, awarię systemu, pandemię grypy i klęskę 
żywiołową), które mogą uszkodzić Dane Klienta lub 
systemy produkcyjne zawierające Dane Klienta. Powyższe 
procedury obejmują:  

a) Data Backups: A policy for performing 
periodic backups of production file systems 
and databases on SAI Global’s servers, as 
applicable, according to a defined schedule;  

a) kopie zapasowe Danych: zasady sporządzania 
okresowych kopii zapasowych systemów plików 
produkcyjnych i baz danych na serwerach spółki 
SAI Global, w stosownych przypadkach, zgodnie 
z określonym harmonogramem;  

b) Disaster Recovery: A formal disaster 
recovery plan for the production data center, 
including:  

b) usuwanie skutków awarii: formalny plan usuwania 
skutków awarii dla centrum danych produkcyjnych, 
w tym:  

i) Requirements for the disaster plan 
to be tested on a regular basis, 
currently twice a year; and  

i) wymagania dotyczące regularnego 
testowania planu na wypadek wystąpienia 
klęsk żywiołowych, obecnie dwa razy w 
roku; oraz  

ii) A documented executive summary 
of the Disaster Recovery testing, at 
least annually, which is available 
upon request to customers.  

ii) udokumentowane podsumowanie 
wykonawcze testów dotyczących 
usuwania skutków awarii, co najmniej raz 
w roku, które jest dostępne dla klientów na 
żądanie.  

c) Business Continuity Plan: A formal process 
to address the framework by which an 
unplanned event might be managed in order 
to minimize the loss of vital resources.  

c) Plan Kontynuowania Działalności: formalny proces 
dotyczący ram, w których można zarządzać 
nieplanowanym zdarzeniem, aby zminimalizować 
utratę istotnych zasobów.  

6. Audit Controls. 6. Kontrole Audytu.  

Hardware, software, and/or procedural mechanisms 
that record and examine activity in information 
systems that contain or use electronic information.  

Sprzęt, oprogramowanie i/lub mechanizmy proceduralne, 
które rejestrują i badają aktywność w systemach 
informatycznych zawierających lub wykorzystujących 
informacje elektroniczne.  

7. Data Integrity. 7. Integralność danych.  

Policies and procedures to ensure the confidentiality, 
integrity, and availability of Customer Data and 
protect it from disclosure, improper alteration, or 
destruction.  

Zasady i procedury zapewniające poufność, integralność 
i dostępność Danych Klienta oraz chroniące je przed 
ujawnieniem, niewłaściwą zmianą lub zniszczeniem.  
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8. Storage and Transmission Security. 8. Bezpieczeństwo przechowywania 
i transmisji.  

Security measures to guard against unauthorized 
access to Customer Data that is being transmitted 
over a public electronic communications network or 
stored electronically. Such measures include 
requiring encryption of any Customer Data stored on 
laptops or other removable storage devices.  

Środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed 
nieautoryzowanym dostępem do Danych Klienta 
przesyłanych za pośrednictwem publicznej sieci łączności 
elektronicznej lub przechowywanych elektronicznie. Takie 
środki obejmują wymaganie szyfrowania wszelkich 
Danych Klienta przechowywanych na laptopach lub innych 
wymiennych urządzeniach pamięci masowej.  

9. Secure Disposal. 9. Bezpieczna utylizacja.  

Policies and procedures regarding the secure 
disposal of tangible property containing Customer 
Data, taking into account available technology so that 
Customer Data cannot be practicably read or 
reconstructed.  

Zasady i procedury dotyczące bezpiecznej utylizacji 
rzeczowych aktywów trwałych zawierających Dane Klienta, 
biorąc pod uwagę dostępną technologię, tak aby Dane 
Klienta nie mogły być praktycznie odczytane ani 
odtworzone.  

10. Assigned Security Responsibility. 10. Przypisana odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo. 

Assigning responsibility for the development, 
implementation, and maintenance of its information 
security program, including:  

Przypisanie odpowiedzialności za opracowanie, wdrożenie 
i realizowanie programu ochrony informacji, w tym:  

a) Designating a security official with overall 
responsibility;  

a) wyznaczenie funkcjonariusza ochrony, który 
ponosi ogólną odpowiedzialność;  

b) Defining security roles and responsibilities 
for individuals with security responsibilities; 
and  

b) definiowanie ról i odpowiedzialności w przypadku 
osób odpowiedzialnych za ochronę; oraz  

c) Designating a Security Council consisting of 
cross-functional management 
representatives to meet on a regular basis.  

c) wyznaczenie Rady Bezpieczeństwa składającej się 
z przedstawicieli kierownictwa wielofunkcyjnego, 
którzy regularnie będą się spotykać.  

11. Testing. 11. Testowanie.  

Regularly testing the key controls, systems and 
procedures of its information security program to 
validate that they are properly implemented and 
effective in addressing the threats and risks 
identified. Where applicable, such testing includes:  

Regularne testowanie kluczowych mechanizmów 
kontrolnych, systemów i procedur programu ochrony 
informacji w celu zweryfikowania, czy są one odpowiednio 
wdrożone i skuteczne w reagowaniu na zidentyfikowane 
zagrożenia i ryzyka. W stosownych przypadkach, takie 
testy obejmują:  

a) Internal risk assessments;  a) wewnętrzne oceny ryzyka;  
b) ISO 27001 certifications; and  b) certyfikacje ISO 27001; oraz  
c) Service Organization Control 1 (SOC 1) and 

Service Organization Control 2 (SOC 2) audit 
reports (or industry-standard successor 
reports).  

c) raporty z audytu Service Organization Control 1 
(SOC 1) i Service Organization Control 2 (SOC 2) 
(lub standardowe raporty branżowe będące ich 
następcą).  
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12. Monitoring. 12. Monitoring. 

Network and systems monitoring, including error 
logs on servers, disks and security events for any 
potential problems. Such monitoring includes:  

Monitorowanie sieci i systemów, w tym dzienniki błędów 
na serwerach, dyskach i zdarzenia związane z ochroną pod 
kątem potencjalnych problemów. Powyższy monitoring 
obejmuje:  

a) Reviewing changes affecting systems 
handling authentication, authorization, and 
auditing;  

a) przegląd zmian wpływających na systemy 
obsługujące uwierzytelnianie, autoryzację i audyt;  

b) Reviewing privileged access to SAI Global 
production systems; and  

b) przegląd uprzywilejowanego dostępu do 
systemów produkcyjnych spółki SAI Global; oraz  

c) Engaging third parties to perform network 
vulnerability assessments and penetration 
testing on a regular basis. 

c) angażowanie stron trzecich do regularnego 
przeprowadzania ocen podatności sieci na 
zagrożenia i testów penetracyjnych. 

13. Change and Configuration 
Management. 

13. Zarządzanie zmianami i konfiguracją. 

Maintaining policies and procedures for managing 
changes SAI Global makes to production systems, 
applications, and databases. Such policies and 
procedures include:  

Utrzymanie zasad i procedur zarządzania zmianami 
wprowadzanymi przez spółkę SAI Global do systemów 
produkcyjnych, aplikacji i baz danych. Powyższe zasady 
i procedury obejmują:  

a) A process for documenting, testing and 
approving the patching and maintenance of 
the Services;  

a) proces mający na celu dokumentowanie, 
testowanie i zatwierdzanie zabezpieczania 
wrażliwych punktów i utrzymania Usług;  

b) A security patching process that requires 
patching systems in a timely manner based 
on a risk analysis; and  

b) proces zabezpieczania wrażliwych punktów, który 
wymaga zabezpieczenia systemów w odpowiednim 
czasie w oparciu o analizę ryzyka; oraz  

c) A process for SAI Global to utilize a third 
party to conduct web application level 
security assessments. These assessments 
generally include testing, where applicable, 
for:  

c) proces, w ramach którego spółka SAI Global 
korzysta z usług strony trzeciej w celu 
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa na 
poziomie aplikacji internetowej. Oceny te ogólnie 
obejmują testowanie, w stosownych przypadkach, 
pod kątem:  

i) Cross-site request forgery  i) fałszowania żądań na różnych stronach  
ii) Services scanning  ii) skanowania Usług  
iii) Improper input handling (e.g. 

cross-site scripting, SQL injection, 
XML injection, cross-site flashing)  

iii) niewłaściwej obsługi danych 
wejściowych (np. skryptów między 
witrynami, wstrzykiwania kodu SQL, 
wstrzykiwania kodu XML, flashowania 
między witrynami) 

iv) XML and SOAP attacks  iv) ataków XML i SOAP  
v) Weak session management  v) słabego zarządzania sesjami  
vi) Data validation flaws and data 

model constraint inconsistencies  
vi) wad walidacji danych i niespójności 

ograniczeń modelu danych  
vii) Insufficient authentication  vii) niewystarczającego uwierzytelniania  
viii) Insufficient authorization  viii) niewystarczającej autoryzacji  

14. Program Adjustments. 14. Korekty programu.  

SAI Global monitors, evaluates, and adjusts, as 
appropriate, the security program in light of:  

Spółka SAI Global monitoruje, ocenia i odpowiednio 
dostosowuje program ochrony w świetle:  

a) Any relevant changes in technology and any 
internal or external threats to SAI Global or 
the Customer Data;  

a) wszelkich istotnych zmian technologii oraz 
wszelkich wewnętrznych lub zewnętrznych 
zagrożeń dla spółki SAI Global lub Danych Klienta;  
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b) Security and data privacy regulations 
applicable to SAI Global; and  

b) przepisów dotyczących ochrony i prywatności 
danych mających zastosowanie do spółki SAI 
Global; oraz  

c) SAI Global’s own changing business 
arrangements, such as mergers and 
acquisitions, alliances and joint ventures, 
outsourcing arrangements, and changes to 
information systems.  

c) zmieniających się ustaleń biznesowych spółki SAI 
Global, takich jak fuzje i przejęcia, sojusze 
i wspólne przedsięwzięcia, ustalenia dotyczące 
outsourcingu oraz zmiany w systemach 
informatycznych.  

15. Devices. 15. Urządzenia. 

All laptop computing devices utilized by SAI Global 
and any subcontractors when accessing Customer 
Data:  

Wszystkie przenośne urządzenia komputerowe używane 
przez spółkę SAI Global i wszystkich podwykonawców 
podczas uzyskiwania dostępu do danych klienta:  

a) will be equipped with a minimum of AES 256 
bit full hard disk drive encryption;  

a) będą wyposażone w co najmniej 256-bitowe 
szyfrowanie AES całego dysku twardego;  

b) will have up to date virus and malware 
detection and prevention software installed 
with virus definitions updated on a regular 
basis; and  

b) będą mieć zainstalowane najnowsze 
oprogramowanie do wykrywania wirusów 
i złośliwego oprogramowania oraz zapobiegania 
im, a definicje wirusów będą regularnie 
aktualizowane; oraz  

c) shall maintain virus and malware detection 
and prevention software so as to remain on 
a supported release. This shall include, but 
not be limited to, promptly implementing any 
applicable security-related enhancement or 
fix made available by supplier of such 
software.  

c) mają utrzymać oprogramowanie do wykrywania 
wirusów i złośliwego oprogramowania oraz im 
zapobiegać tak, aby pozostać w obsługiwanej 
wersji. Powyższe obejmuje, między innymi, 
niezwłoczne wdrożenie wszelkich stosownych 
ulepszeń lub poprawek związanych 
z bezpieczeństwem, udostępnionych przez 
dostawcę takiego oprogramowania.  

 


