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Preamble  to GE's Commitment  to the Protection of Personal Information 

 

 
Gc is committed to integr ity and compliance with glob::JI Iaws. This inclu<Jes adherence to toir 

Information pr actices, respect tor privacy rights of individuals, and protection of personal 

tnforrnotion in occordoncP. with applicable legal requtrements. 

 
The legal requirements for the protection of personal information vary throughout the worl d, but 

GF's l.ommttmerJt tu tile Protection of Persona/InforMation lthe Commitment/ establishes 

consistent sof eguords for the handling of personal information by GE entities. GC wil l mntinue to 

comply with applicable local laws that impose stricter or additional protecttons than those 

described 1n the Commitmenl. and in tnose cases local/ow will prevail. 

 
GE firmly undertakes that the Commitment constitutes o binding obligation on all GE entities 

!def1ned as all wholly or rnojorily-owned divisrons of the GE Company, includr ng Electric Insurance 

Company and itsubsidiaries). affiliates, directors, officers and employees to process all per u11ol 

information that falls within the scope of the Commitment in accor <lance with its terms. Our 

publt c communication of the Commitment, our comprehensive pr tvocy program. and the 

substanttol rights of individuub Lo address perceived violations ensure that the Commitment is 

complied with in practice. Compliance with the Commitment ensures GE's worlowide reputation 

for lawful and ethical conduct in the protection of personal i nformation. and thus is rigorously 

enforced os port of GC' s compilance culture. 

 
 
 
 

Brackett B. Denniston  Il l 

Senior Vice President & General Counsel 
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GE szanuje prawa pojedynczych osób do zachowania prywatności i obchodzi się z danymi 
osobowymi w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej 
(„Zobowiązanie”) i obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

I: Wprowadzenie 
 

Cel 
 

Celem niniejszego Zobowiązania jest zapewnienie odpowiednich i jednolitych zabezpieczeo 
w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi przez podmioty GE.   Zobowiązanie 
zagwarantuje, że dane osobowe podmiotów danych będą chronione w zakresie określonym 
w Zobowiązaniu niezależnie od lokalizacji i technologii.  Ponadto, Grupa GE w dalszym ciągu 
będzie poszukiwad sposobów zapewnienia zgodności globalnych praktyk w zakresie 
obchodzenia się z danymi osobowymi z Rezolucją w sprawie międzynarodowych 
standardów ochrony danych osobowych i prywatności, która została przyjęta przez 50 
krajów podczas 31 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i 
Prywatności. Niniejsze Zobowiązanie wywołuje wiążące skutki prawne względem wszystkich 
członków Grupy GE i jej pracowników. Musi ono zostad przedstawione pracownikom i 
kierownictwu GE, a także udostępnione w wielu językach w witrynach internetowych GE. GE 
zobowiązuje się dopilnowad, aby wszystkie wymienione poniżej podmioty GE zostały objęte 
niniejszym Zobowiązaniem. 

 

Zakres 
 

Niniejsze Zobowiązanie określa minimalne wymogi dotyczące przetwarzania danych 
osobowych pojedynczych osób, które podlegają jurysdykcji europejskiej dyrektywy w sprawie 
ochrony danych lub analogicznej ustawie paostw członkowskich, a także gwarantuje ochronę 
takich danych osobowych wykorzystywanych w obrębie Grupy GE zgodnie z takimi 
przepisami, niezależnie od lokalizacji i technologii. Jeżeli wymagają tego inne przepisy 
prawa, będą obowiązywad także postanowienia niniejszego Zobowiązania. 

 
 Grupa GE („GE”) obejmuje wszystkie Podmioty GE. 

 
 Podmioty GE obejmują wszystkie oddziały w całości lub w większości należące do 

Spółki GE, a także spółkę Electric Insurance i jej jednostki zależne. 

 
 Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną osobą fizyczną 

lub osobą, która może zostad zidentyfikowana przy pomocy uzasadnionych środków, 
uzyskane w ramach relacji takiej osoby z GE i objęte zakresem niniejszego 
Zobowiązania.  Dane osobowe mogą obejmowad, na przykład, dane pracownicze 
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uzyskane w ramach stosunku pracy z GE, dane klientów uzyskane w ramach relacji 
pomiędzy klientami a GE, a także dane dostawców uzyskane od dostawców GE. 

 
 Słowo „przetwarzanie” odnosi się do wszelkich czynności wykonywanych w związku z 

danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, 
przechowywanie, modyfikowanie, używanie, ujawnianie i usuwanie takich danych, 
niezależnie od stopnia zautomatyzowania takich czynności. 

 
 Zwrot „Podmioty danych” odnosi się do osób, których dane osobowe są 

przetwarzane w następujących sytuacjach: 
- dane pracownicze uzyskane w ramach stosunku pracy pomiędzy daną osobą a GE; 
- dane klientów uzyskane w ramach relacji pomiędzy klientem lub potencjalnym 
klientem a GE; oraz 
- dane dostawców uzyskane w ramach relacji pomiędzy dostawcami a GE. 

 
GE może publikowad standardy („Standardy”) obowiązujące względem określonych kategorii 
danych osobowych i/lub typów przetwarzania, takie jak Standardy ochrony danych 
pracowniczych GE.  Wyżej wymienione Standardy uzupełniają Zobowiązanie, zapewniają co 
najmniej poziom ochrony danych osobowych opisany w Zobowiązaniu, przedstawiają 
dodatkowe, określone cele przetwarzania danych osobowych, a także mogą zawierad 
przykłady typów danych osobowych. W przypadku konfliktu warunków pomiędzy 
Zobowiązaniem a Standardami, postanowienia zawarte w Zobowiązaniu są nadrzędne w 
stosunku do tych zawartych w Standardach. 

 
GE uznaje, że niektóre przepisy prawa mogą nakładad dodatkowe lub bardziej rygorystyczne 
wymogi niż te, które zostały opisane w niniejszym Zobowiązaniu.  GE będzie obchodzid się z 
danymi osobowymi zgodnie ze Zobowiązaniem, chyba że będzie to sprzeczne z lokalnymi 
przepisami prawa, w którym to przypadku lokalne przepisy prawa będą nadrzędne w 
stosunku do Zobowiązania. 

 
Zobowiązanie ułatwia transgraniczny przepływ danych osobowych w obrębie Grupy GE. 
Transgraniczny przepływ danych osobowych musi spełniad wymogi określone w sekcji 
Transgraniczny przepływ niniejszego Zobowiązania, aby przekazywanie takich danych było 
zgodne z prawem. 

 

II: Przetwarzanie danych osobowych 
 

GE będzie przetwarzad dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami: 
 

Uczciwośd: Dane osobowe powinny byd przetwarzane w sposób 
uczciwy i zgodny z prawem 

 
GE będzie przetwarzad dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem. 

 
W szczególności, GE będzie: 



Strona ze zobowiązaniem GE  7 

 

 

 przestrzegad obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności, a 
także praw pojedynczych osób; oraz 

 
 przestrzegad Oświadczenia GE o zasadach dotyczących praw człowieka 

(„Oświadczenia”) oraz procedur wdrożeniowych oświadczenia, które demonstrują, 
że GE popiera zasady zawarte w powszechnej deklaracji praw człowieka. 

 

Cel: Cel przetwarzania powinien byd konkretny i uzasadniony 
 

GE ograniczy przetwarzanie danych osobowych do realizacji konkretnych i uzasadnionych 
celów GE, przedstawionych w niniejszym Zobowiązaniu oraz w Standardach powiązanych z 
niniejszym Zobowiązaniem. GE będzie przetwarzad dane wyłącznie zgodnie z takimi celami 
lub zgodnie z konkretnymi celami gromadzenia danych osobowych, pod warunkiem, że GE 
posiada wyraźną zgodę podmiotu danych. 

 
Ogólnie rzecz biorąc, GE będzie przetwarzad dane osobowe w jednej z poniższych sytuacji: 

 
 GE posiada interesy prawne, które uzasadniają przetwarzanie, z wyjątkiem 

sytuacji, w których interesy prawne i prawa pojedynczych osób są ważniejsze 
od interesów prawnych GE; 

 
 przetwarzanie jest konieczne w celu utrzymania lub realizacji stosunku 

prawnego pomiędzy GE a daną osobą; 
 

 przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia zobowiązania, jakiemu 
podlega GE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub decyzją organu 
rządowego; 

 
 wyjątkowe sytuacje zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeostwu 

pojedynczych osób; lub 

 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, po uzyskaniu 

dobrowolnej, wyraźnej i przemyślanej zgody danej osoby. 

 
Podmioty danych muszą mied możliwośd odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek 
opłaty. 

 

Proporcjonalnośd: Informacje powinny byd należyte i odpowiednie 
 
 

GE ograniczy przetwarzanie danych osobowych do tych, które będą należyte, odpowiednie i 
nienadmierne w stosunku do celów, dla których GE je gromadzi i wykorzystuje. 

 
Ponadto, GE podejmie uzasadnione działania w celu ograniczenia danych osobowych do 
niezbędnego minimum. 
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Jakośd informacji: Informacje powinny byd dokładne i aktualne 
 
 

GE podejmie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że dane osobowe są dokładne i 
aktualne. GE będzie przechowywad dane osobowe wyłącznie przez okres wymagany w 
celach gromadzenia i wykorzystania takich danych, a także usuwad dane i uniemożliwiad 
identyfikację podmiotu danych po spełnieniu wymogów w zakresie przechowywania 
danych. 

 
 
 

 

Przejrzystośd: Praktyki w zakresie ochrony poufności powinny byd 
przejrzyste 

 
GE wprowadzi i przedstawi wytyczne i standardy w zakresie poufności danych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w poszczególnych kontekstach. Takie wytyczne i 
standardy będą opierad się na niniejszym Zobowiązaniu. 

 
O ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, GE udostępni danym osobom, w danym 
momencie lub w uzasadnionym okresie gromadzenia danych, informacje dotyczące: 

 
 tożsamości GE; 

 zamierzonego celu przetwarzania; 

 zamierzonych odbiorców danych osobowych; 

 transgranicznego przepływu danych; 

 źródeł danych osobowych nieuzyskiwanych bezpośrednio od danych osób, z 
wyjątkiem sytuacji wymagających niewspółmiernych wysiłków w celu 
zidentyfikowania takich źródeł; 

 korzystania przez takie osoby ze swoich praw dotyczących danych osobowych; oraz 

 dodatkowych wyjaśnieo wymaganych w celu zapewnienia uczciwości przetwarzania. 

 
W przypadku gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem Internetu lub innych 
środków elektronicznych, GE opublikuje łatwo dostępną informację o ochronie poufności, 
spełniającą wymogi w zakresie przejrzystości. Taka informacja o ochronie poufności będzie 
zawierad przypomnienie o prawie takich osób w zakresie ochrony prywatności, o ile 
wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

 

III: Funkcjonowanie Zobowiązania 
 

Informacje wrażliwe 
 

W stopniu, w jakim Podmiot GE przetwarza informacje wrażliwe (takie jak informacje 
dotyczące podłoża rasowego i etnicznego, poglądów politycznych i religijnych, 
przynależności do związków zawodowych, dokumentacji zdrowotnej i medycznej lub 
rejestru karnego), Podmiot GE zawiadomi daną osobę o takich gromadzeniu i przetwarzaniu. 
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O ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, w momencie przekazania danych dana 
osoba musi udzielid wyraźnej zgody na przetwarzanie, a w szczególności przesyłanie takich 
danych pomiędzy podmiotami nienależącymi do GE. 

 
W zależności od rodzaju kategorii danych i zagrożeo związanych z zamierzonym 
wykorzystaniem danych, zostaną zapewnione odpowiednie środki bezpieczeostwa i ochrony 
(np. urządzenia do ochrony fizycznej, szyfrowanie i ograniczenia dostępu). 

 

Współpraca z dostawcami 
 

W ramach zwykłej działalności GE może przekazywad dane osobowe wybranym dostawcom i 
usługodawcom zatrudnionym w celu wykonywania pewnych usług w zakresie przetwarzania 
lub innych usług w imieniu GE. 

 
Począwszy od daty wejścia w życie niniejszego Zobowiązania, GE będzie dążyd do 
zapewnienia, aby zobowiązania nowych dostawców uwzględniały przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem oraz obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony prywatności poprzez ustanowienie stosunku prawnego w formie 
umowy lub przy pomocy innych prawnie wiążących i dozwolonych środków. Zgodnie z 
takimi umowami, dostawcy muszą wprowadzid odpowiednie środki bezpieczeostwa i mogą 
przetwarzad dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami GE. 

 

Transgraniczny przepływ 
 

GE przysługuje prawo do transgranicznego przesyłania danych osobowych w obrębie Grupy 
GE, w oparciu o przestrzeganie niniejszego Zobowiązania przez wszystkich członków Grupy. 

 
Ponadto, GE przysługuje prawo do transgranicznego przesyłania danych poza Grupą GE w 
przypadku spełnienia jednego z poniższych kryteriów: 

 
o GE gwarantuje, że odbiorca zapewni minimalny poziom ochrony 
określony w niniejszym Zobowiązaniu. Taka ochrona może, na przykład, 
wynikad z odpowiednich klauzul umownych lub innych obowiązkowych zasad 
w zakresie ochrony prywatności; lub 

 
o przepływ danych jest wymagany i leży w interesie osoby w kontekście 
stosunku umownego, w celu ochrony podstawowych interesów takiej osoby 
lub innej osoby, lub jest wymagany prawem ze względu na interes publiczny; 
lub 

 

 

o kraj, do którego takie informacje są przekazywane zapewni co 
najmniej poziom ochrony wymagany zgodnie z decyzjami Komisji 
Europejskiej. 

 
W ramach zobowiązania GE w zakresie odpowiedzialności, GE wykaże, że przepływ danych 
jest zgodny z postanowieniami określonymi w niniejszym Zobowiązaniu, w szczególności, 
gdy wymaga tego odpowiedni organ nadzorczy. 
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IV: Prawa osobiste 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba, która dowiedzie swojej tożsamości, 
może skorzystad z poniższych praw dotyczących danych osobowych takiej osoby 
przechowywanych przez GE.  Jeżeli GE uzna, że skorzystanie z prawa na mocy niniejszej 
Części Zobowiązania jest nieważne, GE poinformuje daną osobę o powodach, które 
doprowadziły do takiego wniosku. 

 

Dostęp: Osoby mogą przeglądad informacje 
 

O ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lokalnego, po otrzymaniu prośby od 
danej osoby, GE udostępni takiej osobie przechowywane przez siebie dane osobowe takiej 
osoby, w tym (o ile nie jest to oczywiste) źródło takich informacji, cele przetwarzania takich 
informacji przez GE i odbiorców lub kategorie odbiorców, którym takie informacje są 
ujawniane. 

 

Modyfikowanie i usuwanie: GE będzie uwzględniad uzasadnione 
prośby o zmodyfikowanie lub usunięcie danych 

 
Danej osobie przysługuje prawo do zwrócenia się do GE z prośbą o zmodyfikowanie lub 
usunięcie danych osobowych takiej osoby, które są niekompletne, niedokładne lub 
nadmierne. 

 
Jeżeli prośba będzie uzasadniona, GE zmodyfikuje lub usunie takie informacje.  Jeżeli będzie 
to uzasadnione i wykonalne, GE poinformuje także o tym fakcie stronę trzecią, której dane 
osobowe zostały ujawnione. 

 
Usunięcie danych osobowych nie jest uzasadnione w sytuacjach, w których muszą one 
zostad zachowane w celu wykonania przez GE jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z 
obowiązujących przepisów prawa lub stosunku umownego pomiędzy GE a taką osobą, lub w 
kontekście sporu lub innego prawnego wymogu w zakresie zachowania danych. 

 

Sprzeciw 
 

Danej osobie przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych przez GE, gdy istnieje uzasadniona przyczyna związana z określoną sytuacją 
osobistą, na przykład, sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia takiej osoby w wyniku 
przetwarzania danych osobowych. GE zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, gdy 
sprzeciw będzie uzasadniony. Skorzystanie z takiego prawa do sprzeciwu nie będzie 
obowiązywad, gdy przetwarzanie będzie wymagane w celu wykonania przez GE 
zobowiązania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. 

 
Danej osobie przysługuje także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji podjętej 
wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i wywołujących 
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skutki prawne, które w znaczący sposób wpływają na taką osobę, z wyjątkiem sytuacji, w 
których taka decyzja została podjęta na wyraźną prośbę takiej osoby lub, gdy przetwarzanie 
danych jest wymagane w celu ustanowienia, zachowania lub realizacji stosunku prawnego 
pomiędzy GE a taką osobą w związku z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. W tym 
drugim przypadku taka osoba może wyrazid swoją opinię na temat zautomatyzowanej 
decyzji. 

 
O ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dana osoba może wyrazid sprzeciw 
wobec przetwarzania danych osobowych przez GE w celach marketingowych. 

 

Skargi 
 

Każda osoba, która utrzymuje, że poniosła straty w wyniku nieprzestrzegania przez Podmiot 
GE niniejszego Zobowiązania, w tym przez Podmiot GE z siedzibą poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, może złożyd skargę do dyrektora ds. ochrony prywatności lub 
dyrektora ds. zgodności z wymogami takiego Podmiotu GE, europejskiego dyrektora ds. 
ochrony prywatności lub głównego dyrektora ds. ochrony prywatności GE, lub dyrektora ds. 
zgodności wymogami lub rzecznika praw pracowniczych GE, zgodnie z wewnętrzną 
procedurą składania skarg, dostępną w poniższych witrynach internetowych GE: 
• Zgłaszanie kwestii wewnątrz: http://integrity.ge.com lub http://security.ge.com 
• Zgłaszanie kwestii na zewnątrz (gdy inne kanały są niedostępne lub przeciążone): 
ombudsperson@corporate.ge.com lub directors@corporate.ge.com 

 
GE dołoży wszelkich starao, aby odpowiedzied na skargę w ciągu 1 miesiąca od daty 
otrzymania, a maksymalny czas nie przekroczy 6 miesięcy. 

 
 

Prawa do egzekwowania umowy 
 

Osobie, która poniesie straty w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub 
naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony prywatności lub niniejszego 
Zobowiązania przez podmiot należący do Grupy GE i podlegający niniejszemu Zobowiązaniu, 
będzie przysługiwad prawo do uzyskania odszkodowania za poniesione straty, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Dana osoba może egzekwowad swoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub 
postanowieniami niniejszego Zobowiązania, w drodze regresu bezpośredniego w sądzie lub 
innym organie wymiaru sprawiedliwości. Podmiot danych będący mieszkaocem UE może 
egzekwowad swoje prawa wobec znajdującego się w UE Podmiotu GE eksportującego dane 
osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych oraz 
zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem, w drodze regresu bezpośredniego w odpowiednim 
sądzie lub innym organie wymiaru sprawiedliwości w jurysdykcji znajdującego się w UE 
Podmiotu GE eksportującego dane osobowe. Ponadto, dana osoba może dochodzid 
zadośduczynienia administracyjnego przed właściwym organem zajmującym się ochroną 
danych.  O ile zezwalają na to przepisy prawa lokalnego, GE może określad inne mechanizmy 
rozstrzygania sporów. 

http://integrity.ge.com/
http://security.ge.com/
mailto:ombudsperson@corporate.ge.com
mailto:directors@corporate.ge.com
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V: Bezpieczeostwo informacji 
 

Środki bezpieczeostwa 
 

GE będzie chronid dane osobowe przy pomocy odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych w celu zapewnienia integralności, poufności, bezpieczeostwa i dostępności. 

 
Wykorzystane środki będą w każdym przypadku zależed od zagrożeo, możliwych 
konsekwencji wobec osób, wrażliwości informacji, stanu technologi, kontekstu, w którym 
dane są przetwarzane, a także (w stosownych przypadkach) zobowiązao zawartych w 
obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych. 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, GE poinformuje odpowiednie osoby 
o naruszeniu bezpieczeostwa, które może w znaczący sposób wpływad na nie, a także o 
środkach podjętych przez GE w celu rozwiązania takiego problemu.  GE dołoży wszelkich 
starao, aby przekazad takie informacje we właściwym czasie w celu umożliwienia takim 
osobom ochrony własnych praw. 

 

Poufnośd 
 

GE zachowa poufnośd danych osobowych przetwarzanych przez GE, z wyjątkiem, gdy ich 
ujawnienie jest konieczne zgodnie ze stosownymi wymogami operacyjnymi lub prawnymi. 
Takie zobowiązanie będzie obowiązywad nawet po zakooczeniu stosunku umownego z taką 
osobą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI:  Stosowanie Zobowiązania 
 

Odpowiedzialnośd 
 

GE ponosi odpowiedzialnośd za przestrzeganie wymogów określonych w niniejszym 
Zobowiązaniu oraz obowiązujących przepisach prawa. W szczególności, GE: 

 
 podejmie wymagane środki w celu przestrzegania wymogów określonych w 

niniejszym Zobowiązaniu oraz obowiązujących przepisach prawa w zakresie 
ochrony danych; oraz 

 
 ustanowi wymagane mechanizmy wewnętrzne w celu wykazania takiego 

przestrzegania wymogów przed takimi osobami i stosownymi organami 
nadzorczymi. 
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O ile nie zabrania tego organ egzekucyjny, członkowie Grupy GE zobowiązani są informowad 
globalną radę GE ds. ochrony danych o wszelkich sytuacjach, w których obowiązujące 
przepisy prawa uniemożliwiają im wykonywanie swoich zobowiązao wynikających z 
niniejszego Zobowiązania. 

 
 
 

Program GE w zakresie ochrony prywatności 
 

Program GE w zakresie ochrony prywatności obejmuje: 

 
 procedury zapobiegania, wykrywania i eliminowania naruszeo informacji; 

 
 wyznaczenie głównego dyrektora ds. ochrony prywatności, europejskiego 

dyrektora ds. ochrony prywatności oraz sieci dyrektorów ds. ochrony 
prywatności, posiadających odpowiednie kwalifikacje, zasoby i uprawnienia w 
celu pełnienia swoich funkcji nadzorczych; 

 
 okresowe programy edukacyjne i szkoleniowe w celu dobrego zrozumienia 

niniejszego Zobowiązania dla wszystkich pracowników oraz dogłębnego 
zrozumienia niniejszego Zobowiązania, zasad i procedur GE oraz 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony poufności dla 
wszystkich pracowników, w szczególności dla tych, którzy przez cały czas lub 
regularnie uzyskują dostęp do danych osobowych, zajmują się gromadzeniem 
danych osobowych lub opracowywaniem narzędzi służących do 
przetwarzania danych osobowych; 

 
 regularne kontrole przeprowadzane przez wykwalifikowane i, w stosownych 

przypadkach, niezależne jednostki w celu weryfikacji zgodności z niniejszym 
Zobowiązaniem, zasadami i procedurami GE oraz obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie ochrony prywatności. Program kontroli GE obejmuje 
wszystkie aspekty Zobowiązania, w tym metody zapewniania stosowania 
czynności naprawczych. Wyniki kontroli ochrony danych są przekazywane 
głównemu dyrektorowi ds. ochrony prywatności, dyrektorom ds. ochrony 
danych oraz komisji ds. zgodności z zasadami GE. 

 
 
 

 podejście „Privacy by Design” (ochrona prywatności jako integralny element 
projektu), które będzie obejmowad specyfikacje techniczne oraz 
opracowywanie, wdrażanie i adaptację systemów i/lub technologii 
informacyjnych, które propagują zgodnośd z niniejszym Zobowiązaniem, 
zasadami i procedurami GE oraz obowiązującymi przepisami prawa w 
zakresie ochrony prywatności. 

 
 wdrożenie oceny wpływu ochrony prywatności, w stosownych przypadkach, 

przed wdrożeniem lub zasadniczym zmodyfikowaniem systemów i/lub 
technologii informacyjnych w celu przetwarzania danych osobowych lub 
nowych metod przetwarzania danych osobowych; oraz 



Strona ze zobowiązaniem GE  14 

 

 

 

 opracowywanie i wdrażanie planów reagowania na znaczące naruszenia 
niniejszego Zobowiązania lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
ochrony danych, w tym zobowiązania w zakresie określania przyczyny i 
stopnia każdego naruszenia, opisywania szkodliwych skutków oraz 
podejmowania odpowiednich środków w celu uniknięcia przyszłych naruszeo. 

 

Sied dyrektorów GE ds. ochrony prywatności 
 

Program GE w zakresie ochrony prywatności opiera się na sieci dyrektorów ds. ochrony 
prywatności, obejmującej głównego dyrektora ds. ochrony prywatności, który podlega 
bezpośrednio komisji ds. zgodności z zasadami GE, europejskiemu dyrektorowi ds. ochrony 
prywatności i dyrektorom ds. ochrony prywatności na poziomie krajowym i na poziomie 
podmiotu. dyrektorzy krajowi GE ds. ochrony prywatności zapewniają zgodnośd 
europejskich Podmiotów GE z przepisami prawa lokalnego w zakresie ochrony danych. 

 
Ponadto, główny dyrektor GE ds. ochrony prywatności utworzył globalną radę ds. ochrony 
danych, która odpowiada za wdrażanie zabezpieczeo i procesów w zakresie ochrony 
prywatności w odpowiednich jednostkach członkowskich. Członkowie rady utworzyli także w 
swoich jednostkach komisje ds. ochrony danych. 

 

Interpretacje Zobowiązania 
 

Interpretacje zakresu Zobowiązania, w tym w zakresie podmiotów prawnych objętych 
Zobowiązaniem oraz stosowania Zobowiązania względem działao Spółki, a także innych 
elementów operacyjnych Zobowiązania, będą rozstrzygane przez globalną radę ds. ochrony 
prywatności oraz, w przypadku kwestii związanych z zatrudnieniem, komisję ds. ochrony 
danych pracowniczych, na której czele stoi główny dyrektor ds. ochrony prywatności GE.  Za 
kwestie i operacje związane z konkretnymi podmiotami odpowiadają dyrektor ds. ochrony 
prywatności oraz rada ds. ochrony prywatności lub analogiczne struktury w obrębie 
Podmiotów GE. 

 

VII: Egzekwowanie Zobowiązania 
 

Współpraca z organami nadzorczymi 
 

GE będzie współpracowad z krajowymi i regionalnymi organami, które uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych przez GE jest niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie ochrony prywatności, a także stosowad się do prawnie wiążących decyzji 
dotyczących wszelkich kwestii związanych z niniejszym Zobowiązaniem. 

 
Ponadto, GE wyrazi zgodę na uzasadnione kontrole przeprowadzane przez takie organy i/lub 
wyznaczony organ ochrony danych UE (DPA), wymagane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w celu realizacji swoich obowiązków przez takie organy. 
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Odpowiedzialnośd 
 

Podmiot GE eksportujący dane osobowe do innego kraju, podejmie wszelkie wymagane 
środki naprawcze, a także poniesie odpowiedzialnośd za szkody poniesione przez pojedyncze 
osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności lub postanowieniami niniejszego 
Zobowiązania, chyba że GE wykaże, że szkód nie można przypisad GE. Na niniejszą 
odpowiedzialnośd nie będą miały wpływu żadne działania GE podejmowane przeciwko 
dostawcom i innym stronom uczestniczącym w procesie przetwarzania danych osobowych. 
GE uznaje, że może także ponosid odpowiedzialnośd za konsekwencje karne, cywilne i 
administracyjne wynikające z naruszenia obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
ochrony prywatności. 

 
GE przewiduje, że wdrożenie programu w zakresie ochrony prywatności, o którym mowa 
powyżej, zostanie uwzględnione w przypadku określania zastosowania lub stopnia 
odpowiedzialności lub konsekwencji względem GE w wyniku naruszenia obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności. 

 
 
 

Zmiany w zakresie zobowiązania 
 

GE zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Zobowiązania, na przykład, w celu 
zachowania zgodności ze zmianami w zakresie przepisów prawa, zasad i procedur GE oraz 
wymogów organów nadzorczych.  W przypadku dokonania przez GE poważnej zmiany w 
zakresie niniejszego Zobowiązania, GE przekaże Zobowiązanie do odpowiedniego organu 
DPA w celu uzyskania przedłużenia jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a 
także powiadomi o zmianach wszystkie Podmioty GE objęte niniejszym Zobowiązaniem. 

 
GE przechowuje listę podmiotów podlegających kontroli GE. Globalna rada GE ds. ochrony 
danych będzie co roku przekazywad głównemu organowi DPA listę Podmiotów GE objętych 
niniejszym Zobowiązaniem. Globalna rada GE ds. ochrony danych będzie także na żądanie 
przekazywad danym osobom lub organom DPA stosowne informacje. 


