Zgoda na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:

Dla firmy Tiens Sp. z o.o.

§ 1 Cel przetwarzania danych:
Kraje docelowe: Chiny (przetwarzanie), Singapur (serwer), USA (serwer)

Aby zapewnić rozliczenia opłat prowizyjnych na podstawie umowy agencyjnej należy gromadzić,
przekazywać i przetwarzać następujące dane:
Identyfikator konsultanta, nazwa konsultanta, pozycja w strukturze konsultanta (identyfikator
sponsora i nazwa), a także dane sprzedażowe, identyfikator nabywcy, dane sprzedażowe nabywcy.
Dane zostaną przesłane do następujących firm:
Grupa TIENS, nr 18 Xinyuan Road, strefa rozwoju Wuqing, park przemysłowy Tianjin Hi-Tech,
Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone (centra
danych w Singapurze i USA)
§ 2 Decyzja w sprawie adekwatności:
W przypadku Chin i Singapuru nie ma obecnie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności w
rozumieniu art. 45 ust. 1 i 3 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Oznacza to,
że Komisja Europejska nie ustaliła jeszcze pozytywnie, czy poziom ochrony danych w tym kraju dla
danego kraju odpowiada poziomowi ochrony Unii Europejskiej ze względu na DSGVO.
§ 3 Odpowiednie gwarancje:
DSGVO wymaga tak zwanych odpowiednich gwarancji na transfer danych do kraju trzeciego, art. 46
ust. 2, 3 DSGVO. Takie gwarancje mogą nie być dostępne dla wyżej wymienionych krajów. Na przykład
wewnętrzne regulacje firmy dotyczące ochrony danych zatwierdzone przez organ nadzorczy oraz
standardowe umowy UE nie są obecnie wdrażane przez podwykonawcę.
§ 4 Możliwe zagrożenia:
Możliwe zagrożenia, których obecnie nie można wykluczyć dla konsultanta w związku z powyższymi
punktami, to w szczególności:
- Twoje dane osobowe mogłyby zostać przekazane innym stronom trzecim poza faktycznym celem
realizacji zamówienia, np. wykorzystanie Twoich danych w celach reklamowych.
- Możesz nie być w stanie dochodzić ani egzekwować swoich praw do informacji wobec
podwykonawców w sposób trwały.

- Może istnieć większe prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowego przetwarzania danych,
ponieważ środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu ochrony danych osobowych nie spełniają
w pełni wymagań DSGVO pod względem ilości i jakości.
§ 5 (Zgoda / odwołanie)
Wyraźnie zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych, o których mowa w § 1, do krajów
Chiny, Singapur i USA w celu zaspokojenia roszczeń prowizyjnych. W każdej chwili mogę odwołać tę
zgodę w stosunku do Tiens Sp. z o.o., ul. Bitwy warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa jako podmiotu
odpowiedzialnego. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodę z prawem przetwarzania uzyskanym na
podstawie zgody do odwołania. W takim przypadku Tiens Sp. z o.o. nie może wypełnić umowy
z przedstawicielem handlowym, a zatem jej nie zamyka lub jest uprawniona do natychmiastowego
rozwiązania umowy ze mną.
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