
REGULAMIN PROGRAMU CERTYFIKACYJNEGO „BEZPIECZNE DANE” 

obowiązujący od dnia 01.01.2020 r. 

 

§ 1. Definicje 

1. Centrum, PCCBIODO – oznacza Polskie Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o. Spółka 

wpisana do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 

0000618084, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa 

2. Program certyfikacji „Bezpieczne Dane”, „Bezpieczne Dane”, Program – oznacza program wyróżnienia otrzymywanego po otrzymaniu 

pozytywnej oceny z audytu wykonanego wg Kodeksu Ochrony Danych Osobowych PCCBIODO – wymagania. 

3. Kodeks Ochrony Danych Osobowych PCCBIODO - wymagania – oznacza, spis wymagań, których spełnienie jest niezbędne do otrzymania 

tytułu (wyróżnienia) „Bezpieczne Dane”. 

4. Uczestnik Programu – firma, organizacja, szkoła, podmiot publiczny, który podpisał umowę na przeprowadzanie audytu w celu uzyskania 

znaku „Bezpieczne Dane”. 

5. Certyfikat „Bezpieczne Dane”, znak „Bezpieczne Dane” – oznacza certyfikat zwykły, nieakredytowany wydawany przez Centrum, który 

potwierdza, że Uczestnik Programu spełnił wymagania określone w Kodeksie Ochrony Danych Osobowych PCCBIODO - wymagania. Znak 

występuje w formie graficznej i formie zaświadczenia. 

6. Wizytówka, elektroniczne potwierdzenie certyfikatu – oznacza podstronę internetową utrzymywaną na serwerach Centrum, generowaną na 

podstawie numeru NIP Uczestnika Programu. 

7. Link – hiperłącze, którego kliknięcie powoduje przejście na Wizytówkę Uczestnika Programu. 

8. Rozporządzenie, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

9. Regulamin – niniejszy regulamin programu certyfikacyjnego „Bezpieczne Dane”. 

10. Umowa – umowa zawarta przez Klienta z Centrum na mocy której, klient staje się Uczestnikiem Programu a która określa zasady i koszty 

realizacji audytu. 

§ 2. Cel programu 

1. Celem programu certyfikacji i uzyskania znaku „Bezpieczne Dane” jest: 

a. promowanie na rynku polskim podmiotów zaangażowanych w ochronę danych osobowych, 

b. budowanie pozytywnego wizerunku podmiotów uczestniczących w programie, 

c. zwiększanie w Polsce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 

d. realizacja przez podmioty przystępujące do certyfikacji ich obowiązków wynikających z art. 24 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit d) RODO. 

2. Cel ten realizowany jest poprzez opracowanie i wdrażanie u zainteresowanych podmiotów zasad ochrony danych osobowych w formie Kodeksu 

Ochrony Danych Osobowych tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania danych w tych podmiotach i jednocześnie promować je na 

krajowym rynku jako podmioty bezpieczne, rzetelne i poprawnie przetwarzające dane. 

§ 3. Wymagania 

1. Uczestnikiem Programu może zostać każdy podmiot gospodarczy, który na dzień przystępowania do programu spełni łącznie wszystkie 

poniższe warunki: 

a. prowadzi stowarzyszenie, szkołę lub działalność gospodarczą zaewidencjonowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej 

Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, 

b. zawarł z Centrum Umowę, 

c. rozpoczął wdrażanie lub ma wdrożone zasady ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, 

d. zapoznał się z treścią Regulaminu, zaakceptował go i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

2. Dane na temat Uczestnika Programu publikowane są w Wizytówce przez cały czas ważności certyfikatu „Bezpieczne Dane” i zawierają: 

a. oznaczenie podmiotu w tym: jego nazwę, adres, numer NIP, Regon i/lub KRS, 

b. informację o dacie uzyskania certyfikatu, 

c. informację o dacie ważności certyfikatu, 

d. informację o jego ważności lub zawieszeniu/odwołaniu/cofnięciu, 

e. stronę internetową i dane kontaktowe – o ile Uczestnik Programu poda takie dane. 

3. Uczestnictwo w programie trwa 12 miesięcy rozpoczynając od pierwszego miesiąca po otrzymaniu certyfikatu „Bezpieczne Dane”. Może zostać 

odnowione na następny, taki sam okres po wykonaniu audytu recertyfikacyjnego. Certyfikat „Bezpieczne Dane” ważny jest w całym tym 

okresie (rok). 

4. Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości że administratorem danych jest Polskie Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i 

Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o. Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000618084, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Uczestnik Programu przeczytał informacje z 

zakresu art. 13 RODO, które Centrum umieściło na swojej stronie internetowej pod adresem: https://pccbiodo.pl/kontakt/rodo/  

5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na umieszczenie jego Wizytówki w systemach Centrum. 



§ 4. Weryfikacja Uczestników Programu 

1. Centrum zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia Certyfikatu „Bezpieczne Dane”, gdy samodzielnie lub na podstawie zgłoszenia 

innych podmiotów podejmie wiedzę na temat nieprzestrzegania przez Uczestnika programu, wymagań określonych w Kodeksie Ochrony 

Danych Osobowych. 

2. Przekazanie przez inne podmioty negatywnej informacji na temat Uczestnika Programu nie powoduje automatycznego cofnięcia lub 

zawieszenia certyfikatu „Bezpieczne Dane”, zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu odbywa się zawsze po dokładnej weryfikacji sprawy przez 

Zarząd Centrum. 

3. Wszystkie osoby i podmioty obecne na rynku Polskim mają prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia odnośnie Uczestników Programu. Centrum 

gwarantuje rzetelny proces weryfikacji tych zgłoszeń i gwarantuje, że ich rozpatrzenie nie zajmie więcej niż 30 dni. 

§ 5. Zasady przyznania certyfikatu 

1. Wszystkim Uczestnikom Programu, którzy spełnili wymagania opisane w §3 a także przeszli audyt na zasadach opisanych w Umowie, 

przyznawany jest Certyfikat „Bezpieczne Dane”. 

2. Audyt polega na sprawdzeniu Uczestnika Programu przez audytora lub współpracownika Centrum czy spełnia on wymagania stawiane przez 

Kodeks Ochrony Danych Osobowych PCCBIODO – wymagania. 

3. W celu sprawnego przygotowania się do audytu, Uczestnik Programu może kupić kopię (nabyć licencję) Kodeksu Ochrony Danych Osobowych 

PCCBIODO – wymagania. Jego posiadanie nie jest wymagane lecz zdecydowanie pomaga w spełnieniu wszystkich wymaganych Programem 

zasad. Koszt zakupu kodeksu zwracany jest w chwili przystąpienia do programu, jako rabat przyznawany Uczestnikowi Programu. 

4. Koszt wykonania audytu certyfikacyjnego wynosi 4500 zł netto i jest stały na terenie Polski. 

5. Koszt zakupu licencji Kodeksu Ochrony Danych Osobowych PCCBIODO – wymagania wynosi 499 zł netto. 

6. Centrum ma prawo odmówić uczestnictwa w programie lub wyznaczyć inną kwotę za wykonanie audytu w przypadku, gdy Uczestnikiem 

Programu chce stać się średnia lub duża firma w myśl ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

7. Centrum, przez cały czas uczestnictwa w programie, udostępnia wizytówkę Uczestników Programu każdej zainteresowanej osobie, która 

posiada i kliknie Link (przejdzie na stronę www za pomocą Linku) lub wpisze numer NIP na stronie internetowej pod adresem: 

https://pccbiodo.pl/certyfikat-rodo/sprawdz-autentycznosc-certyfikatu/ . 

8. Uczestnik Programu, po pozytywnym przejściu audytu, upoważniony jest do posługiwania się: 

a. certyfikatem tradycyjnym otrzymanym od Centrum, 

b. znakiem graficznym „Bezpieczne Dane”, 

c. logiem Centrum, 

w czasie określonym w certyfikacie tradycyjnym, zwykle przez 12 pełnych miesięcy od jego otrzymania.  

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z procesem certyfikacji, ze znakiem „Bezpieczne Dane” czy uczestnictwem w programie powinny być zgłaszane 

w formie elektronicznej na adres kancelaria@pccbiodo.pl. 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Zarząd Centrum w terminie do 21 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, 

jednakże Centrum zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, gdy obsługa zgłoszenia wymagać będzie 

złożenia wyjaśnień przez Uczestnika Programu. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin ten jest dostępny na stronie https://pccbiodo.pl/zasoby/wnioski/. 

2. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu o czym będzie informować na w/w stronie internetowej. 

3. Zmieniony regulamin obowiązuje wszystkich nowych uczestników przystępujących do Programu po terminie określonym w nowym, 

ujednoliconym tekście regulaminu. 

4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na aktualnych Uczestników Programu, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik wykonujący audyt 

recertyfikacyjny, zobowiązany jest do przestrzegania treści regulaminu, aktualnej na dzień wykonania audytu recertyfikacyjnego. 

5. Uczestnik Programu nie może, bez wcześniejszej zgody Centrum, wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią 

praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają zapisy Umowy. 

 


