REGULAMIN
PROGRAMU CERTYFIKACYJNEGO
GDPR Risk Tracker

I. Definicje
§1
W niniejszym regulaminie programu certyfikacyjnego GDPR Risk Tracker, który to regulamin jest zwany dalej
„Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. GDPR Risk Tracker – GDPR Risk Tracker sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000604685, NIP 727-279-96-53, REGON 363841020, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000
zł, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
b. Aplikacja – aplikację o nazwie GDPR Risk Tracker, do której dostęp możliwy jest poprzez stronę
https://app.gdprrisktracker.pl/;
c. Certyfikat – znak graficzny przyznawany IOD przez GDPR Risk Tracker na zasadach określonych w
Regulaminie;
d. IOD – inspektora ochrony danych w rozumieniu RODO lub osobę fizyczną posiadającą wiedzę z
zakresu ochrony danych osobowych, która wykonuje zadania wchodzące w zakres obowiązków
inspektora ochrony danych;
e. Certyfikowany IOD – IOD, który uzyskał Certyfikat i jest uprawniony do korzystania z tego
Certyfikatu;
f. 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.

II. Postanowienia ogólne
§2
1. Program certyfikacyjny GDPR Risk Tracker ma na celu wyróżnienie IOD prezentujących wysoki
poziom merytoryczny, a w szczególności posiadających wysokie kompetencje w zakresie
przeprowadzania analizy ryzyka wymaganej przez RODO.
2. Biorąc powyższe pod uwagę postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób najpełniej
realizujący powyższy cel programu certyfikacyjnego GDPR Risk Tracker.
§3
Regulamin określa zasady programu certyfikacyjnego prowadzonego przez GDPR Risk Tracker dla IOD, w
tym zasady uzyskiwania Certyfikatu oraz jego utrzymania.
§4
GDPR Risk Tracker w ramach programu certyfikacyjnego jest uprawniony do korzystania z podmiotów
zewnętrznych m.in. w celu przeprowadzania egzaminu, jak i realizacji przewidzianych Regulaminem szkoleń
i konsultacji dla Certyfikowanych IOD.
§5
Wysokość opłat, o których mowa w postanowieniach Regulaminu, jest podawana na stronie
https://gdprrisktracker.pl/certyfikacja/ w kwotach netto.

§6
GDPR Risk Tracker ma prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w Regulaminie. Przy czym, dla
Certyfikowanych IOD opłaty w nowej wysokości obowiązują od kolejnego rocznego okresu przypadającego
po zmianie wysokości opłat.

III. Wymogi certyfikacyjne oraz przyznanie Certyfikatu
§7
IOD uzyskuje Certyfikat po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. pełnieniu co najmniej przez okres 2 lat funkcji IOD jako osoba fizyczna lub posiadaniu co najmniej
2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wchodzących w zakres obowiązków inspektora
ochrony danych, ,
b. zdaniu egzaminu organizowanego przez GDPR Risk Tracker,
c. przeprowadzeniu w sposób prawidłowy testowej analizy ryzyka dla czynności przetwarzania
określonych przez GDPR Risk Tracker,
d. posiadaniu opłaconego dostępu do Aplikacji w dowolnym wariancie na okres roku,
e. uiszczeniu opłaty licencyjnej za pierwszy rok korzystania z Certyfikatu.
§8
GDPR Risk Tracker weryfikuje spełnienie przez IOD warunków określonych w postanowieniach § 7 punkty a
oraz d. W tym celu może w szczególności poprosić IOD o dodatkowe dokumenty lub informacje.
§9
IOD zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu powinien wysłać swoje zgłoszenie do GDPR Risk Tracker.
Zgłoszenie może być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub w inny sposób udostępniony przez GDPR
Risk Tracker w przyszłości np. przez przeznaczony do tego formularz internetowy.
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§ 10
Egzamin, którego zdanie jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu będzie organizowany przez
GDPR Risk Tracker w miarę napływania zgłoszeń. Terminy egzaminu będą zamieszczane na stronie
GDPR Risk Tracker oraz komunikowane w wiadomości e-mail do IOD, którzy wysłali swoje
zgłoszenie.
Egzaminy będą przeprowadzane pod adresem siedziby GDPR Risk Tracker lub online z
wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego komunikację na odległość. W przypadku
przeprowadzania egzaminu w wariancie online IOD ma obowiązek włączenia kamery w swoim
urządzeniu w trakcie egzaminu i pozostawania w jej kadrze przez cały czas trwania egzaminu, z
wyjątkiem sytuacji, w których uzyska zgodę GDPR Risk Tracker na opuszczenie kadru kamery z
uzasadnionych powodów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zweryfikowanie tożsamości IOD przystępującego do
egzaminu. Weryfikacja tożsamości dokonywana jest poprzez okazanie dowodu osobistego albo
paszportu. W przypadku organizowania egzaminu online przed jego rozpoczęciem IOD zostanie
przekierowany do osobnego pokoju, w którym okaże powyższy dokument przedstawicielowi GDPR
Risk Tracker. Okazany dokument nie jest w żaden sposób utrwalany.
Egzamin jest testem wielokrotnego wyboru, a zatem dla zaliczenia danego pytania, konieczne jest
zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie. Przy czym, w każdym pytaniu
co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa, zaś prawidłowe mogą być wszystkie odpowiedzi. Za
prawidłowe udzielenie odpowiedzi na każde pytanie IOD uzyskuje jeden punkt. Dla zdania egzaminu

konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 % punktów. O liczbie pytań oraz czasie trwania egzaminu
decyduje GDPR Risk Tracker.
5. W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich lub z materiałów
pomocniczych, jak w szczególności: podręczniki, komentarze, czy tzw. ściągi.
6. GDPR Risk Tracker ma prawo wykluczyć IOD z egzaminu, jeżeli w jego trakcie IOD zachowuje się
niezgodnie z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności korzysta z pomocy innej
osoby lub z materiałów pomocniczych.
§ 11
1. Po zdaniu egzaminu, GDPR Risk Tracker przekaże IOD ubiegającemu się o Certyfikat opis jednej lub
kilku czynności przetwarzania, dla których IOD będzie przeprowadzał analizę ryzyka w Aplikacji. IOD
na ich przeprowadzenie będzie miał 14 dni.
2. GDPR Risk Tracker oceni przeprowadzone przez IOD analizy ryzyka w terminie kolejnych 14 dni oraz
przekaże IOD informację czy analizy ryzyka zostały przeprowadzone prawidłowo.
§ 12
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu lub testowego przeprowadzenia analiz ryzyka, IOD może
przystąpić do nich w kolejnym terminie.
§ 13
1. Po spełnieniu przez IOD warunków określonych w § 7 lit. a-d, GDPR Risk Tracker przekaże IOD w
wiadomości e-mail potwierdzenie ich spełnienia wraz z numerem rachunku bankowego do
uiszczenia opłaty licencyjnej za pierwszy rok korzystania z Certyfikatu. IOD dokona wpłaty w
terminie 7 dni.
2. Po uiszczeniu powyższej opłaty i spełnieniu pozostałych warunków określonych w § 7, IOD staje się
Certyfikowanym IOD i uzyskuje prawo do korzystania z Certyfikatu oraz związanego z nim prawa
posługiwania się sformułowaniami wskazującymi na bycie Certyfikowanym IOD.
3. Certyfikat zostanie przekazany Certyfikowanemu IOD w wiadomości e-mail.

IV. Korzystanie z Certyfikatu
§ 14
Z chwilą określoną w § 13 ust. 3 Certyfikowany IOD uzyskuje od GDPR Risk Tracker licencję na korzystanie z
Certyfikatu na okres roku. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie i obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie Certyfikatu w celu informowania przez Certyfikowanego IOD o
posiadaniu takiego statusu, a w szczególności umieszczania Certyfikatu w swoich materiałach
promocyjnych, ofertach czy stopce mailowej,
b. rozpowszechnienie Certyfikatu poprzez jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, korzystanie z tego pola
eksploatacji następuje w celu informowania przez Certyfikowanego IOD o posiadaniu takiego
statusu, a w szczególności obejmuje umieszczanie Certyfikatu na stronie www Certyfikowanego IOD
lub jego profilach w mediach społecznościowych.
§ 15
1. Sposób korzystania przez Certyfikowanego IOD z Certyfikatu musi być zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie Certyfikatu przy jakichkolwiek
zachowaniach, które mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub inny delikt, a także w
kontekście, który może mieć negatywny wpływ na postrzeganie, lub renomę Certyfikatu.

2. Certyfikowany IOD jest zobowiązany do wykonywania obowiązków IOD z zachowaniem najwyższej
staranności, stałego kształcenia i rozwoju swoich kompetencji.
3. Certyfikowany IOD jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych GDPR Risk Tracker dotyczących
korzystania z Certyfikatu w danym roku, a w szczególności kolorystyki i tzw. pola ochronnego.
Wytyczne takie będą przekazywane wraz z Certyfikatem, a następnie przed rozpoczęciem się
kolejnego roku trwania certyfikacji.
4. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu poniższego, wymóg stałego kształcenia i rozwoju
kompetencji uznaje się za spełniony w przypadku uzyskania przez Certyfikowanego IOD co najmniej
50 punktów szkoleniowych w danym okresie szkoleniowym, który wynosi rok i pokrywa się z
okresem obowiązywania licencji przyznanej Certyfikowanemu IOD. Zasady przyznawania punktów
szkoleniowych zostaną przekazane Certyfikowanym IOD w wiadomości e-mail po ustaleniu tych
zasad przez GDPR Risk Tracker.
5. Postanowienie ustępu powyższego oraz pozostałe postanowienia Regulaminu odnoszące się do
punktów szkoleniowych znajdują zastosowanie od dnia wprowadzenia przez GDPR Risk Tracker
zasad uzyskiwania punktów szkoleniowych. W przypadku przekazania tych zasad po rozpoczęciu
okresu szkoleniowego, liczba punktów niezbędnych do spełnienia wymogu stałego kształcenia i
rozwoju kompetencji ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
§ 16
1. Certyfikowany IOD w celu przedłużenia o kolejny rok licencji na korzystanie z Certyfikatu jest
zobowiązany do łącznego spełnienia następujących warunków:
a. prawidłowego przeprowadzenia testowej analizy ryzyka dla czynności przetwarzania
określonych przez GDPR Risk Tracker,
b. posiadania opłaconego dostępu do Aplikacji w wariancie rocznym,
c. zebrania wymaganej zgodnie z § 15 ust. 4 liczby punktów szkoleniowych,
d. uiszczenia opłaty licencyjnej za kolejny rok korzystania z Certyfikatu przed upływem
poprzedniego okresu licencyjnego.
2. Postanowienia § 11 - § 13 stosuje się odpowiednio. Przy czy, negatywny wynik testowej analizy
ryzyka powoduje konieczność ponownego przystąpienia także do egzaminu, o którym mowa w
postanowieniu § 7 lit. b. W takiej sytuacji § 10 stosuje się odpowiednio, a opłata licencyjna musi być
wniesiona w wysokości odpowiadającej aktualnej opłacie za pierwszy rok korzystania z Certyfikatu.

V. Korzyści dla Certyfikowanego IOD
§ 17
GDPR Risk Tracker zobowiązuje się do:
a. organizowania i przeprowadzania dla Certyfikowanych IOD specjalnych seminariów poświęconych
zagadnieniom stosowania RODO; seminaria te będą prowadzone przez uznanych specjalistów z
zakresu ochrony danych osobowych i będą organizowane raz na pół roku;
b. zapewnienia Certyfikowanemu IOD raz na kwartał bezpłatnej konsultacji wybranej przez
Certyfikowanego IOD analizy ryzyka jednej czynności przetwarzania ze wskazanym przez GDPR Risk
Tracker specjalistą;
c. organizowania i przeprowadzania dla Certyfikowanych IOD warsztatów z zespołem GDPR Risk
Tracker przeznaczonych do identyfikacji wymagań, proponowania usprawnień i zmian w Aplikacji;
warsztaty będą organizowane raz na pół roku.
§ 18
1. GDPR Risk Tracker przyzna Certyfikowanemu IOD status „Golden Partner GDPR Risk Tracker”, jeżeli
z polecenia danego Certyfikowanego IOD w danym kwartale co najmniej cztery osoby, które

dotychczas nie były klientami GDPR Risk Tracker założą i opłacą na co najmniej rok konto w Aplikacji
przy użyciu przyznanego Certyfikowanemu IOD kodu. Warunkiem utrzymania powyższego statusu
jest pozostawanie Certyfikowanym IOD przez cały okres, na który powyższy status jest przyznany.
2. Status „Golden Partner GDPR Risk Tracker” przyznawany jest na okres roku, a warunkiem jego
przedłużenia na kolejny rok jest spełnienie w roku, na który status jest przyznany warunku
określonego w postanowieniu ustępu powyższego.
§ 19
1. Certyfikowany IOD, który posiada status „Golden Partner GDPR Risk Tracker” uzyskuje następujące
uprawnienia:
a. licencję na korzystanie ze znaku graficznego „Golden Partner GDPR Risk Tracker” w zakresie
określonym w § 14 oraz związane z tą licencją prawo do posługiwania się sformułowaniami
wskazującymi na posiadanie statusu „Golden Partner GDPR Risk Tracker”;
b. bezpłatne przedłużenie swojego abonamentu dostępowego do Aplikacji na okres kolejnego
roku.
2. GDPR Risk Tracker będzie promował status „Golden Partner GDPR Risk Tracker” m.in. na
wydarzeniach branżowych, organizowanych przez siebie webinarach i konferencjach oraz w innych,
adekwatnych materiałach promocyjnych.
3. Postanowienia § 15 ust. 1 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do powyższego znaku graficznego.

VI. Utrata Certyfikatu
§ 20
1. GDPR Risk Tracker może ze skutkiem natychmiastowym odebrać Certyfikowanemu IOD Certyfikat,
co jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji wskazanej w § 13 oraz § 19 ust. 1 lit. a, w
przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych sytuacji:
a. naruszenia przez Certyfikowanego IOD postanowienia § 15 ust. 1 lub 2, lub § 19 ust. 3,
b. pozostawania przez Certyfikowanego IOD w opóźnieniu z zapłatą opłaty licencyjnej za kolejny
okres licencyjny o co najmniej 7 dni.
2. Złożenie oświadczenia o odebraniu Certyfikatu może nastąpić w formie pisemnej albo
dokumentowej.
§ 21
1. W przypadku posługiwania się przez IOD Certyfikatem lub sformułowaniami wskazującymi na bycie
Certyfikowanym IOD pomimo odebrania IOD Certyfikatu lub braku przedłużenia licencji dotyczącej
Certyfikatu na kolejny rok, IOD ma obowiązek zapłaty na rzecz GDPR Risk Tracker kary umownej w
wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty tydzień posługiwania się przez IOD Certyfikatem lub
sformułowaniami wskazującymi na bycie Certyfikowanym IOD. Przy czym, łączna wysokość kar
umownych naliczonych na podstawie zdania poprzedzającego nie może przekroczyć 20 000 zł.
2. W przypadku posługiwania się przez IOD znakiem graficznym „Golden Partner GDPR Risk Tracker”
lub sformułowaniami wskazującymi na posiadanie tego statusu pomimo odebrania IOD Certyfikatu
lub braku przedłużenia licencji dotyczącej Certyfikatu na kolejny rok, lub upływu czasu, na który
status „Golden Partner GDPR Risk Tracker” był IOD przyznany, IOD ma obowiązek zapłaty na rzecz
GDPR Risk Tracker kary umownej w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty tydzień posługiwania się
przez IOD znakiem graficznym „Golden Partner GDPR Risk Tracker” lub sformułowaniami
wskazującymi na posiadanie tego statusu. Przy czym, łączna wysokość kar umownych naliczonych
na podstawie zdania poprzedzającego nie może przekroczyć 20 000 zł.

3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez GDPR Risk Tracker w związku z zaistnieniem
zdarzeń uprawniających do naliczenia powyższych kar umowych, przekracza wysokość naliczonej
kary umownej, GDPR Risk Tracker ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe
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§ 22
GDPR Risk Tracker ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez GDPR Risk Tracker obowiązują od daty wskazanej
w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Certyfikowanych
IOD o wprowadzeniu zmian.
Jeżeli Certyfikowany IOD nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu
prawo do wypowiedzenia umowy wiążącej go z GDPR Risk Tracker z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres
GDPR Risk Tracker podany w § 1. Brak wypowiedzenia, o którym mowa powyżej, jest równoznaczny
z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu.
W przypadku korzystania przez IOD z Certyfikatu, statusu „Golden Partner GDPR Risk Tracker” lub
sformułowań wskazujących na bycie Certyfikowanym IOD lub posiadanie powyższego statusu,
postanowienia § 21 ust. 1 oraz 3 stosuje się odpowiednio.

§ 23
Regulamin dostępny jest na stronie https://gdprrisktracker.pl/certyfikacja oraz pod adresem siedziby GDPR
Risk Tracker wskazanej w § 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z RODO:

Kto jest administratorem Twoich danych?
GDPR Risk Tracker sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod
numerem KRS: 0000604685, NIP: 727-279-96-53.
Jak możesz się z nami skontaktować?
E-mailem na adres: risktracker@gdprrisktracker.pl
Pocztą na adres: ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź
Jakie masz prawa?
1. dostępu do swoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. przeniesienia swoich danych.
Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl/.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
1. podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do przyznania Ci Certyfikatu w ramach
programu certyfikacyjnego prowadzonego przez Administratora, a w szczególności
przeprowadzenia egzaminu i weryfikacji spełnienia przez Ciebie pozostałych warunków
określonych w regulaminie programu,
2. wykonywania umowy zawartej z Tobą na podstawie regulaminu programu certyfikacyjnego,
której przedmiotem są m.in. zasady korzystania z licencji do certyfikatu.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak uzyskać certyfikatu w ramach programu
certyfikacyjnego prowadzonego przez Administratora.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie przez nas na
Twoje żądanie działań zmierzających do przyznania Ci certyfikatu w ramach programu certyfikacyjnego
prowadzonego przez Administratora, a w przypadku przyznania Ci certyfikatu wykonywanie umowy
zawartej z Tobą na podstawie regulaminu programu certyfikacyjnego, której przedmiotem są m.in. zasady
korzystania z licencji do certyfikatu.
Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przekażemy do:
a. dostawców narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, jeżeli egzamin certyfikacyjny będziemy
organizowali w formie online,
b. Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k. na potrzeby weryfikacji przeprowadzonej
przez Ciebie testowych analiz ryzyka oraz egzaminu.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas konieczny do:
a. podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do przyznania Ci certyfikatu w ramach programu
certyfikacyjnego organizowanego przez Administratora. Przy czym, w przypadku braku uzyskania
przez Ciebie certyfikatu, dane usuniemy w terminie 3 tygodni od dnia stwierdzenia braku spełnienia
przez Ciebie warunków koniecznych dla uzyskania certyfikatu;
b. wykonania umowy zawartej z Tobą na podstawie regulaminu programu certyfikacyjnego, której
przedmiotem są zasady korzystania z licencji do certyfikatu, a po jej zakończeniu przez czas do
upływu okresów przedawnienia roszczeń.
Czy Twoje dane będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?
Nie.
Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar EOG?
Nie.

