Zgodność z Rozporządzeniem o
Ochronie Danych Osobowych
International Paper jest jednym z wiodących na świecie producentów papieru i opakowań na
bazie włókna celulozowego W International Paper nasze podejście do ochrony prywatności i
danych osobowych zaczyna się od naszych wartości: zobowiązujemy się do robienia
właściwych rzeczy, z właściwych powodów – przez cały czas.

Tło
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018
roku, ustanawia nowe standardy wykorzystania i ochrony danych osobowych obywateli Unii
Europejskiej przez firmy. Chociaż RODO nie wprowadza wielu nowych koncepcji, zwiększa za
to odpowiedzialność za zgodność z przepisami administratorów i podmiotów przetwarzających
dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani do podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia, że
nasz program zgodności spełnia wymagania RODO w obszarze wiarygodności i
transparentności oraz wspiera zobowiązania naszych klientów w tym zakresie

Struktura zarządzania prywatnością danych
W International Paper zaprojektowano strukturę zarządzania prywatnością danych w celu
przestrzegania zobowiązań wynikających z RODO, w zakresie zarządzania danymi oraz innych
powiązanych wymogów prawnych. Struktura zgodności International Paper obejmuje zespół na
szczeblu kierownictwa, który zapewnia nadzór nad programem, zespoły robocze w Stanach
Zjednoczonych oraz Belgii i Radę ds. Prywatności Danych UE. Każda z naszych jednostek
działających w Europie będzie posiadać koordynatorów ds. ochrony danych, którzy będą
występować w roli łączników z zespołem ds. zarządzania prywatnością danych.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe
Kiedy International Paper będzie przetwarzać dane osobowe naszych klientów, będziemy
przestrzegać zobowiązań wynikających z RODO, nałożonych na administratorów i jednostki
przetwarzające. International Paper będzie:
• przetwarzać dane tylko w celach negocjacji lub przestrzegania warunków umów
zawartych z naszym klientem bądź w odpowiedzi na określone żądania lub
polecenia naszego klienta;
• zapewniać, że pracownicy, agenci oraz administratorzy wtórnie przetwarzający dane
osobowe zobowiązali się do poufności i przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie
ochrony danych;
• zapewniać, że prywatność jest brana pod uwagę we wszystkich aspektach procesów
planowania i wdrażania; ustalać właściwe zasady ochrony danych;
• utrzymywać odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom
ochrony adekwatny do potencjalnej szkody na skutek przypadkowego lub bezprawnego
zniszczenia bądź przypadkowej utraty, zmiany, nieautoryzowanego ujawnienia lub dostępu
i/lub innych nielegalnych form przetwarzania;
• zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, włączając

•
•
•
•
•

posiadanie odpowiednich mechanizmów, aby chronić dane osobowe klienta podczas
przekazywania ich na szczeblu międzynarodowym (np. klauzule modelowe, standardowe
klauzule umowne);
nie ujawniać, w zakresie niedozwolonym przez obowiązujące przepisy, danych
osobowych, żadnej stronie trzeciej bez zgody klienta;
utrzymywać procedury zapewniające, że żadne nieupoważnione osoby nie będą miały
dostępu do danych osobowych klienta;
usuwać, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, wszystkie dane
osobowe według żądania klienta na zakończenie relacji biznesowej;
w uzasadniony sposób pomagać klientowi w realizacji zobowiązań klienta w zakresie
odpowiedzi na zapytania dotyczące praw przedmiotu danych; oraz
udostępniać klientowi dowody przestrzegania przez International Paper przepisów
RODO, z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań ustawowych i tajemnicy
przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo danych i powiadomienia o naruszeniu
W International Paper ustanowiono technologie i procesy, aby chronić komputery, sieci
oraz dane przed zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. W przypadku naruszenia
danych, International Paper powiadomi wszystkich klientów, których ono dotyczy, bez
zbędnej zwłoki, kiedy tylko uzyska informację na temat takiego naruszenia.
Zawiadomienie będzie:
•

•
•
•

opisywać charakter naruszenia danych osobowych, w tym, gdzie jest to możliwe,
kategorie i przybliżoną liczbę przedmiotów danych oraz rejestrów danych osobowych,
których to dotyczy;
zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, u której klienci mogą
uzyskać informacje;
opisywać, w możliwym zakresie, potencjalne konsekwencje naruszenia danych osobowych;
oraz
opisywać podjęte, lub proponowane, środki, mające na celu odniesienie się do naruszenia
danych osobowych, w tym, gdzie jest to możliwe, środki złagodzenia jego potencjalnych
szkodliwych skutków.

Jeżeli przekazanie powyższych informacji w pierwotnym zawiadomieniu nie jest możliwe,
informacje mogą być przekazywane etapami, bez zbędnej zwłoki.

Świadomość i szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych
Uświadomienie pracowników w zakresie oczekiwań dotyczących zgodności, związanych z
RODO, pomaga w stworzeniu kultury, która ceni ochronę danych osobowych. W International
Paper przygotowano informacje, szkolenie, polityki oraz wewnętrzny portal My-Privacy, aby
pracownicy rozpoznawali i właściwie obchodzili się z danymi osobowymi podczas codziennej
pracy.

Kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych
International Paper tworzy program RODO, który uwzględnia konieczność nieustannego
monitorowania zgodności. Wszelkie pytania dotyczące programu RODO International Paper
należy kierować na adres My-Privacy@ipaper.com.

