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OGÓLNE WARUNKI USŁUG (OWU) - SYSTEM THOMAS INTERNATIONAL 

 

1. STRUKTURA I ZAKRES OWU 

1.1 Niniejszy dokument określa warunki współpracy pomiędzy 
Posiadaczem Konta oraz Dostawcą, na podstawie których:  

(a) Posiadacz Konta akceptuje warunki, na podstawie których 
składa Zamówienia w celu zakupu Rozwiązań oraz powiązanych usług 
i/lub Produktów końcowych; oraz 

(b) Dostawca zgadza się na warunki, na podstawie których 
dostarczy Rozwiązania oraz powiązane usługi i/lub Produkty 
końcowe.  

1.2 Każde Rozwiązanie, opisane w Formularzu Zamówienia,  
będzie zrealizowane zgodnie z warunkami dla danego Rozwiązania 
przedstawionymi w Zamówieniu i/lub Umowie ramowej, które są 
integralną częścią zamawianego Rozwiązania. Posiadacz konta 
otrzyma specyfikację zamawianego Rozwiązania w wersji 
elektronicznej lub innej formie pisemnej. 

1.3 W przypadku jakichkolwiek konfliktów lub niejasności, 
porządek pierwszeństwa wygląda następująco:  

(a) Zamówienie; 

(b) specyfikacja w Formularzu zamówienia/Umowie ramowej; 

(c) treść niniejszych OWU; 

(d) załączniki do niniejszych OWU; 

(e) Dokumentacja; i  

(f) każdy inny dokument wyraźnie wymieniony w OWU. 

1.4 Na podstawie niniejszych OWU Posiadacz Konta i Dostawca 
mogą zrealizować jedno lub większą liczbę Zamówień, w celu 
dostarczania Rozwiązań oraz powiązanych Produktów końcowych.  

1.5 Z zastrzeżeniem Punktu 1.6, w Okresie obowiązywania 
niniejszych OWU Posiadacz Konta może zlecić Dostawcy dostarczenie 
Rozwiązań w każdy obowiązujący sposób. („Zamówienie”).  

1.6 Zamówienie, w momencie rozpoczęcia jego realizowania, 
stanie się integralną częścią OWU i ich przedmiotem w odniesieniu do 
Rozwiązań i powiązanych Produktów końcowych w nich określonych 
oraz będzie zgodne z odpowiednimi specyfikacjami opisanymi 
w Formularzu zamówienia lub Umowie ramowej. Po uzgodnieniu 
Zamówienia przez podmioty, aby stało się ono ważne i skuteczne, musi 
zostać potwierdzone na piśmie i podpisane przez każdą ze stron lub 
w inny sposób zaakceptowane przez strony, chyba że Dostawca uchyli 
ten warunek przez okazanie Posiadaczowi Konta potwierdzenia 
zamówienia lub wystawienie faktury na dane zamówienie. 

2. DOSTARCZANIE ROZWIĄZAŃ 

2.1 Dostawca dostarczy a Posiadacz Konta otrzyma i będzie 
korzystał z Rozwiązań i powiązanych Produktów końcowych zgodnie z 
niniejszymi OWU, Umową ramową i/lub Zamówieniem w Okresie 
ważności Zamówienia lub Okresie obowiązywania (w zależności od 
przypadku), przy czym:  

(a) każde Rozwiązanie i/lub Produkty końcowe określone 
w Zamówieniu zostaną dostarczone zgodnie z odpowiednią 
specyfikacją oraz zgodnie z Dokumentacją; i  

(b) Dostawca dostarczy lub w inny sposób udostępni dane 
Rozwiązanie i/lub Produkty końcowe z należytą wiedzą 
i starannością, w odpowiednim czasie i zgodnie z postanowieniami 
niniejszych OWU, Umowy ramowej i/lub Zamówienia.  

3. KORZYSTANIE Z ROZWIĄZAŃ 

3.1 „Zobowiązania Posiadacza Konta” 

(a) Posiadacz Konta: 

(i) zapewni Dostawcy wszelką niezbędną współpracę 
w związku z niniejszymi OWU i każdym Zamówieniem; i dostęp do 
wszelkich niezbędnych informacji, których potrzebuje Dostawca 
w celu dostarczenia Rozwiązania, włączając w to między innymi 
Dane Posiadacza Konta, informacje o zabezpieczeniach dostępu 
oraz konfigurację oprogramowania; 

(ii) wypełni wszystkie Zobowiązania Posiadacza Konta 
w sposób terminowy i efektywny; 

(iii) zapewni zgodność sieci i systemów Posiadacza Konta ze 
stosownymi specyfikacjami i ograniczeniami określonymi przez 
Dostawcę oraz zgodność z procedurami/wymaganiami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, bezpieczeństwem przepływu danych i 
procedurami technicznymi, a także wymogami związanymi 
z Rozwiązaniami i/lub Produktami końcowymi; i  

(iv) w szczególności w związku z Udzielonymi odpowiedziami: 

(A) nie będzie wykorzystywał Udzielonych odpowiedzi jako 
jedynej podstawy do podjęcia decyzji; i  

(B) będzie zawsze wykorzystywał Udzielone odpowiedzi 
zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. 

(b) Posiadacz Konta jest odpowiedzialny za posiadanie 
odpowiedniego Środowiska Posiadacza Konta w celu otrzymywania 
i/lub umożliwiania użycia Rozwiązań i/lub Produktów końcowych, 
oraz za nabycie wszelkich stosownych licencji na używanie 
oprogramowania autorstwa stron trzecich. Ani firma Thomas, ani 
Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niezgodności Środowiska 
Posiadacza Konta, awarie w nim, jego wykorzystanie lub niewłaściwe 
wykorzystanie po stronie Posiadacza Konta.  

3.2 Ograniczenia użytkowania 

(a) Korzystając z Rozwiązań i/lub Produktów Końcowych 
Posiadacz Konta nie może: 

(i) naruszać żadnych Praw Własności Intelektualnej, które 
należą do lub których licencja należy do firmy Thomas; 

(ii) tworzyć,  publikować w sieci (upload), pobierać, mieć 
dostęp do, przechowywać, upowszechniać, przekazywać lub 
wprowadzać do Rozwiązań i/lub Produktów końcowych żadnego 
Złośliwego Kodu, programów, wirusów, szkodliwego lub innego 
rodzaju złośliwego oprogramowania albo materiałów lub linków do 
takiego  oprogramowania, które są bezprawne; zastrzeżonych lub 
poufnych informacji, reklam lub zaproszeń dla jakichkolwiek 
produktów lub usług, lub które mogłyby zakłócić lub uszkodzić 
poprawne działanie Rozwiązań i/lub Produktów końcowych lub 
stwarzałby zachętę do takiego działania; lub 

(iii) kopiować, stosować technik inżynierii wstecznej, 
dekompilować, deasemblować lub modyfikować Rozwiązań i/lub 
Produktów końcowych lub jakiejkolwiek ich części, cechy, funkcji, 
interfejsu użytkownika, a także przetwarzać na postać zrozumiałą 
dla laika całości lub części Rozwiązania i/lub Produktów końcowych 
(za wyjątkiem zakresu takiego działania zgodnego 
z Obowiązującymi Przepisami), lub używać albo usiłować użycia 
zautomatyzowanego oprogramowania w celu uzyskania dostępu do 
jakichkolwiek Rozwiązań i/lub Produktów końcowych, lub szukać, 
wyświetlać, lub pozyskiwać odnośniki do którejkolwiek części 
Rozwiązania i/lub Produktów końcowych.  
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(b) Posiadacz Konta wyraża zgodę na zrekompensowanie strat i 
zwolnienie Dostawcy i/lub firmy Thomas od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z naruszenia punktu 3.2(a) przez 
Posiadacza Konta. 

(c) Niedozwolone jest aby Posiadacz konta: 

(i) świadomie ukrywał informacje mogące wpłynąć na 
zdolność Dostawcy lub firmy Thomas do dostarczenia Rozwiązań 
i/lub Produktów końcowych do Posiadacza Konta lub do innych 
(włączając innych Użytkowników Platformy), lub mogących 
wpłynąć na bezpieczeństwo i integralność któregokolwiek 
Rozwiązania i/lub Produktów końcowych; 

(ii) używał Rozwiązań i/lub Produktów końcowych do 
podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub wprowadzania w błąd 
co do tożsamości po stronie Posiadacza Konta lub któregokolwiek 
innego Użytkownika Platformy; 

(iii) wysyłał niechciane wiadomości do kogokolwiek za 
pośrednictwem Internetu i wykorzystywał do tego Rozwiązania 
i/lub Produkty końcowe; 

(iv) używał Rozwiązań i/lub Produktów końcowych w sposób, 
który w racjonalnej opinii firmy Thomas nie był zamierzony dla 
danego Rozwiązania i/lub Produktów końcowych; 

(v) użytkował Rozwiązania i/lub Produkty końcowe 
nadmiernie i niewłaściwie, co oznacza użytkowanie znacznie 
przekraczające przeciętny stopień użytkowania, który negatywnie 
wpływa na prędkość, zdolność reagowania, stabilność, dostępność 
lub funkcjonalność któregokolwiek Rozwiązania i/lub Produktów 
końcowych; 

(vi) udostępniał Rozwiązanie i/lub Produkty końcowe 
komukolwiek innemu niż Posiadacz Konta lub wykorzystywał 
Rozwiązanie i/lub Produkty końcowe na korzyść kogokolwiek 
innego niż Posiadacz Konta, o ile inaczej nie zostanie wyraźnie 
stwierdzone w Zamówieniu lub Dokumentacji; 

(vii) (o ile Thomas i/lub Dostawca pisemnie nie uzgodnili 
inaczej lub o ile firma Thomas nie uchyli tego wymogu) wypożyczał 
sprzedawał, odsprzedawał, udzielał licencji, dystrybuował, 
udostępniał, oddawał na zasadach wynajmu lub dzierżawy 
któregokolwiek Rozwiązania i/lub Produktów końcowych; 

(viii) wykorzystywać dostępu do jakichkolwiek Rozwiązań i/lub 
Produktów końcowych w celu budowania konkurencyjnych 
rozwiązań lub usług lub przeprowadzenia analizy porównawczej dla 
rozwiązania lub usługi podmiotów innych niż Thomas; 

(ix) usuwać nazw Thomas lub stron trzecich, ich znaków 
handlowych, oznaczeń praw autorskich ani żadnych innych 
oznaczeń; lub 

(x) używał jakichkolwiek Rozwiązań, Produktów końcowych 
i/lub Dokumentacji w produktach lub usługach Posiadacza Konta, 
wykorzystywał handlowo lub w innej formie udostępniał 
Rozwiązania i/lub Produkty końcowe stronie trzeciej (o ile firma 
Thomas lub Dostawca nie uchyli tego wymogu), lub tworzył 
jakiekolwiek produkty lub usługi pochodne wykorzystujące 
Rozwiązania i/lub Produkty końcowe.  

4. UŻYTKOWNICY PLATFORMY 

W odniesieniu do każdej Licencji na Platformę przyznanej zgodnie 
z niniejszymi OWU (Warunki Licencji na Platformę), Posiadacz Konta 
wyznaczy użytkowników Platformy Thomas, którzy będą jedynymi 
użytkownikami z dostępem do Platformy Thomas i którzy otrzymają 
Rozwiązania, Produkty końcowe i/lub Dokumentację zgodnie 
z określoną Tożsamością Użytkownika; na mocy przyznanej licencji 
każdy wyznaczony Użytkownik Platformy może mieć dostęp do 
Platformy Thomas, Rozwiązań, Produktów końcowych i powiązanych 
usług w sposób ściśle zgodny z warunkami niniejszych OWU 
i instrukcją Posiadacza Konta. 

 

5. UDZIELENIE LICENCJI 

5.1 Licencje  

(a) Z zastrzeżeniem punktu 5.1(b), Dostawca udzieli  
Posiadaczowi Konta: 

(i) niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasowo, 
odwołalnej sublicencji na używanie Rozwiązań, Produktów 
końcowych i/lub Danych Analiz na czas trwania Umowy i/lub 
w czasie obowiązywania Zamówienia (zależnie od przypadku) 
wyłącznie dla właściwego Dozwolonego Celu lub Celów; i 

(ii) ograniczonej czasowo, niewyłącznej, niezbywalnej, 
zwolnionej z tantiem, odwołalnej sublicencji na użytkowanie 
Podstawowych PWI firmy Thomas odpowiednio dla tego 
ograniczonego celu, ściśle oraz wyłącznie w zakresie wymaganym 
przez Posiadacza Konta do użytkowania Produktów końcowych 
i/lub Danych Analiz i do otrzymania Rozwiązań. 

(b) Licencja przyznana na podstawie punktu 5.1(a) powyżej ma 
zastosowanie również w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na 
dodatkową licencję (dodatkowe licencje), która (które) są 
przyznawane zgodnie z niniejszymi OWU/ Umową ramową.  

(c) Posiadacz Konta przyznaje Dostawcy, firmie Thomas 
i stosownym wykonawcom: 

(i) niewyłączną, bezterminową, nieodwołalną, zwolnioną 
z tantiem, w pełni opłaconą, ogólnoświatową licencję (wraz 
z prawem do przyznawania sublicencji poprzez liczne poziomy) na 
używanie, odtwarzanie, przetwarzanie, adaptowanie, publiczne 
odtwarzanie, upublicznianie, modyfikowanie, przygotowywanie 
prac pochodnych, publikowanie, przenoszenie, przechowywanie 
i dystrybuowanie: 

(A) zawartości jakichkolwiek Analiz przesłanych przez 
Posiadacza Konta w związku z jakimkolwiek Rozwiązaniem i/lub 
Produktem końcowym); i 

(B) wszystkie Dane Posiadacza konta i wszelkie 
oprogramowanie podmiotów innych niż Thomas oraz kody 
źródłowe programów stworzone przez posiadacza Konta 
w związku z Rozwiązaniem i/lub Produktami końcowymi.  

z racjonalnie uzasadnioną potrzebą po stronie Dostawcy i/lub firmy 
Thomas, aby dostarczyć stosowne Rozwiązanie i/lub Produkt(y) 
końcowy(e) zgodnie z niniejszymi OWU, w dowolnej formie, na 
dowolnym nośniku, dowolną metodą dystrybucji znanymi obecnie lub 
zaistniałymi albo opracowanymi w przyszłości. Niniejsza licencja 
obejmuje wszelkie strony trzecie zaangażowane przez firmę Thomas, 
aby dostarczyć Rozwiązanie i/lub Produkty końcowe zgodnie 
z niniejszymi OWU; i 

(ii) ogólnoświatową, bezterminową, nieodwołalną, 
zwolnioną z tantiem licencję na używanie i uwzględnianie 
w usługach i rozwiązaniach firmy Thomas (wraz z Rozwiązaniami 
i jakimikolwiek powiązanymi Produktami końcowymi) wszelkich 
sugestii, żądań dotyczących ulepszeń, rekomendacji, poprawek lub 
innego rodzaju informacji zwrotnej ze strony Posiadacza Konta 
związanych z działaniem lub innymi cechami usług i rozwiązań firmy 
Thomas. 

5.2 Marketing 

Żadna ze stroni nie podejmie żadnych działań marketingowych 
z wykorzystaniem nazwy drugiej strony, jej znaków towarowych 
i usługowych lub logo bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony 
w każdym zaistniałym przypadku. 

6. TOŻSAMOŚCI 

6.1 Posiadacz Konta może mieć dostęp do jednej lub wielu 
Tożsamości, kiedy korzysta z systemów firmy Thomas i każda 
Tożsamość może dawać Posiadaczowi Konta różne opcje 
i funkcjonalności.   

6.2 Posiadacz Konta powinien być świadomy, której Tożsamości 
używa w trakcie korzystania z systemu firmy Thomas i jest 
odpowiedzialny za wszelkie działania w każdej Tożsamości, do której 
ma dostęp. Kiedy Tożsamość pozwala Posiadaczowi Konta ("działający 
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w imieniu Posiadacz Konta") na wykonywanie operacji w imieniu 
innego Posiadacza Konta ("reprezentowany Posiadacz Konta") (np. 
Posiadacz Konta pracuje w korporacyjnym zespole HR i w związku 
z tym ma dostęp do Tożsamości reprezentującej inny podmiot 
korporacyjny - Posiadacz Konta, którym jest pracodawca, w tym 
przypadku pracownik jest działającym w imieniu Posiadaczem Konta, a 
pracodawca reprezentowanym Posiadaczem Konta) te operacje uważa 
się za wykonywane zarówno przez czynnego Posiadacza Konta w jego 
imieniu jak i reprezentowanego Posiadacza Konta, obaj Posiadacze 
Kont są solidarnie odpowiedzialni za jakiekolwiek konsekwencje 
wykonywanych operacji przez czynnego Posiadacza Konta z racji na 
Tożsamość. 

6.3 Jeśli Posiadacz Konta uważa, że ma dostęp do Tożsamości, 
do której dostępu nie powinien mieć, musi: 

(a) niezwłocznie wstrzymać jakiekolwiek działania w tej 
Tożsamości; i  

(b) niezwłocznie poinformować Dostawcę o zaistniałej sytuacji, 
udzielić wszelkich szczegółowych informacji oraz wszelkiego 
uzasadnionego wsparcia, które Dostawca może potrzebować, aby 
zdiagnozować przyczyny związane z błędnym dostępem do 
Tożsamości. 

7. OPŁATY I PŁATNOŚCI 

7.1 Posiadacz Konta, w imieniu którego dokonano Zamówienia 
na dane Rozwiązanie i/lub Analizy ureguluje opłaty zgodnie 
z postanowieniami niniejszego punktu 7 i w zgodzie ze specyfikacjami 
zawartymi w Zamówieniu. 

7.2 Opłaty są uzależnione od rodzaju zakupionych Rozwiązań 
i mogą być naliczane w oparciu o ich wykorzystanie lub o inne wskaźniki 
lub parametry zapisane w stosownym Zamówieniu/ Umowie ramowej. 
O ile w Zamówieniu/ Umowie ramowej wyraźnie nie stanowi inaczej 
zobowiązania do regulowania płatności nie podlegają wypowiedzeniu, 
a opłaty są bezzwrotne. O ile w Zamówienie/ Umowa ramowa wyraźnie 
nie stanowi inaczej albo inaczej wcześniej nie ustalono z Dostawcą, 
ilości lub poziomy wykorzystania nie mogą się zmniejszyć podczas 
czasu obowiązywania Warunków lub Okresu Obowiązywania 
Zamówienia.  

7.3 Posiadacz Konta zobowiązuje się do uiszczania Opłat do 
dnia, w którym należy je uiszczać oraz zezwala Dostawcy na 
przechowywanie danych płatności Posiadacza Konta oraz informacji co 
do sposobu regulowania płatności określoną przez Posiadacza Konta 
oraz informację o jego banku. Dostawca jest uprawniony do pobierania 
Opłat w ustalonej formie a informacje, które udziela Posiadacz konta są 
przechowywane na koncie Posiadacza Konta odnośnie do daty 
regulowania płatności. Opłaty podlegają zmianom bez wcześniejszego 
zawiadomienia.  

7.4 O ile nie stwierdzono inaczej w Umowie ramowej i/lub 
Zamówieniu, Opłaty należy regulować do 14 dnia od wystawienia faktury 
VAT. Posiadacz Konta jest odpowiedzialny za dostarczenie 
kompletnego i dokładnego rozliczenia oraz informacji kontaktowych 
do Dostawcy i za powiadamianie Dostawcy o zmianach w tych 
informacjach. 

7.5 Jeśli Dostawca nie otrzyma kwoty widniejącej na fakturze 
w ustalonym terminie, wówczas bez ograniczenia jego praw i środków 
zaradczych do Opłat mogą zostać naliczone odsetki ustawowe za 
zwłokę; i/lub Dostawca może anulować lub zawiesić niniejsze OWU lub 
jakiekolwiek istniejące Zamówienie (włączając przyszłe odnowienia 
i wyniki) dokonane przez Posiadacza Konta w całości lub w części.  

8. OCHRONA DANYCH 

8.1 Posiadacz Konta udzieli wsparcia Dostawcy i/lub firmie 
Thomas w odniesieniu do wypełnienia zobowiązań wynikających 
z niniejszego ustępu i na prośbę Dostawcy i/lub firmy Thomas 
przedstawi Dostawcy i/lub firmie Thomas dowody wywiązania się ze 
zobowiązań niniejszych OWU.  

8.2 Posiadacz Konta jednoznacznie określi prawdopodobne 
przeniesienia Danych Osobowych do Dostawcy i/lub firmy Thomas 
w związku z niniejszymi OWU, we wszystkich stosownych 

komunikatach wraz z danymi podmiotowymi, i w polityce prywatności 
oraz porozumieniu o przetwarzaniu danych.  

8.3 Każdy z podmiotów będzie przestrzegać swoich zobowiązań 
określonych w Przepisach dotyczących Ochrony Danych w trakcie 
wykonywania swoich zobowiązań regulowanych niniejszymi OWU.  

8.4 Podmioty potwierdzają, że dla potrzeb Przepisów 
dotyczących Ochrony Danych każdy z nich będzie oddzielnym 
i niezależnym administratorem (jak zdefiniowano w Przepisach 
dotyczących Ochrony Danych) w związku z danymi osobowymi, które 
przetwarzają przy korzystaniu z należnych im praw i w trakcie 
wykonywania swoich zobowiązań regulowanych niniejszymi OWU. 

8.5 W przypadku dokonania Odpowiedniego Transferu zgodnie 
z niniejszymi OWU (i w celu uniknięcia wątpliwości, jedynie 
w przypadku Odpowiedniego Transferu), zastosowanie będą miały 
zobowiązania wymienione w niniejszym punkcie.  

(a) Postanowienia SKU zostaną włączone do niniejszych OWU i 
będą miały zastosowanie w związku z eksportem Eksportowanych 
Danych Osobowych do Importera Danych z zastrzeżeniem 
następujących zmian (tylko takich zmian, jakie są wymagane, aby 
stosować się do SKU w pełni i skutecznie, a nie zmieniać je, jak 
zakazano w postanowieniu (3) SKU): 

(i) na potrzeby każdego Odpowiedniego Transferu strony 
potraktują punkt 2(h) SKU jako zapisany cyfrą rzymską „iii” i będą 
zaparafowane przez stosownych Importerów Danych;  

(ii) Aneks B (Opis Transferu) pozostanie, jak zapisano 
w Harmonogramie; i  

(iii) żadne klauzule wyboru nie mają zastosowania.  

(b) W sytuacji, gdy stosowne Przepisy dotyczące Ochrony 
Danych wymagają w danej jurysdykcji dodatkowych warunków 
umownych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony w związku 
z Odpowiednim Transferem i/lub jeśli Importerem Danych dla 
Odpowiedniego Transferu jest firma Thomas, podmioty zgadzają się 
dołożyć wszelkich starań, aby skompletować dokumenty 
i wprowadzić je w życie, aby były zgodne z SKU oraz jakimikolwiek 
innymi Przepisami dotyczącymi Ochrony Danych w ciągu 14 dni.  

(c) W przypadku Dalszego Przekazywania Danych Importer 
Danych dopilnuje, aby te same zobowiązania obowiązywały dla 
podmiotu otrzymującego Dane Osobowe na skutek Dalszego 
Przekazania Danych, jak te, które są nałożone na Importera Danych w 
związku z pierwszym Odpowiednim Transferem.  

Wyjaśnienie do punktu 8.5: Zjednoczone Królestwo opuściło UE i jest 
obecnie w „okresie przejściowym”. Podczas tego okresu obowiązujące zasady 
dotyczące handlu, podróżowania i prowadzenia działalności dla 
Zjednoczonego Królestwa i UE nie zmieniły się, co dotyczy również zasady 
związane z RODO oraz przenoszeniem danych pomiędzy państwami. Na 
chwile obecną nie można przewidzieć, jakie dokładnie będą wymagane 
postanowienia kontraktowe, aby odpowiednio i zgodnie z literą prawa 
można było umożliwić wolny transfer danych osobowych pomiędzy krajami, 
kiedy to w ujęciu RODO Zjednoczone Królestwo będzie postrzegana jako 
„kraj trzeci”. Punkt 8.5 niniejszych OWU jest sposobem na zapewnienie, że 
niezależnie od tego, co nastąpi po okresie przejściowym, przenoszenie 
danych osobowych do i od strony z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie 
zgodnie z niniejszymi OWU (włączając firmę Thomas) jest wykonywane 
odpowiedzialnie i zgodnie z literą prawa zarówno z perspektywy 
Zjednoczonego Królestwa jak i UE. Postanowienia punktu 8.5 mają 
zastosowanie jedynie w przypadku „Odpowiedniego Transferu”.  W efekcie 
jest to przeniesienie danych osobowych, które nie byłyby zgodne z prawem, 
chyba że się zastosuje standardowe klauzule umowne (klauzule chroniące 
dane osobowe jednostki na tym samym poziomie co RODO).    

9. ŚRODOWISKO POSIADACZA KONTA I WYMOGI 
BEZPIECZEŃSTWA  

9.1 Posiadacz Konta niezwłocznie poinformuje Dostawcę, jeśli 
będzie miał podstawy uważać, że bezpieczeństwo, ochrona lub 
poufność informacji bezpieczeństwa jakiegokolwiek Rozwiązania i/lub 
Produktów końcowych zostały naruszone lub mogły zostać naruszone. 
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9.2 W celu zapewnienia integralności Rozwiązań i Produktów 
końcowych Dostawca, zastrzega sobie prawo, aby zrobić co uzna za 
konieczne w celu ochrony swoich systemów, bez ponoszenia 
odpowiedzialności wobec Posiadacza Konta ani zobowiązania do 
rekompensaty jakichkolwiek uiszczonych Opłat zgodnie z niniejszymi 
OWU, jeśli okaże się, że Posiadacz Konta jest winny naruszenia 
niniejszych OWU.  

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

10.1 Wszystkie Podstawowe Prawa Własności Intelektualnej 
będą spoczywać na podmiocie, który jest właścicielem Podstawowych 
Praw Własności Intelektualnej.  

10.2 Posiadacz Konta przyznaje, że Rozwiązania i Dokumentacja 
są i pozostaną wyłączną własnością firmy Thomas lub licencjodawców 
firmy Thomas lub zewnętrznych dostawców firmy Thomas. Żadne 
prawa do Rozwiązań i/lub Dokumentacji nie są przyznane lub 
przeniesione przez firmę Thomas lub Dostawcę, oprócz ograniczonej 
licencji na ich używanie jak stanowią niniejsze OWU, i nic w niniejszych 
OWU nie będzie interpretowane jako przyznanie podmiotowi licencji, 
sublicencji, praw autorskich, innych praw własności lub innych praw do 
roszczeń lub innych praw do Praw Własności Intelektualnej drugiego 
podmiotu.  

10.3 Wszystkie Prawa Własności Intelektualnej w przypadku: 

(a) Produktów końcowych (wraz z zawartością Udzielonych 
odpowiedzi w następstwie otrzymania Zaproszenia do wykonania 
analizy  

(b) anonimowe dane zgromadzone przez Dostawcę lub firmę 
Thomas od Posiadacza Konta, włączając dane i dane zagregowane, 
które firma czerpie z Zaproszeń do wykonania analizy oraz 
Udzielonych odpowiedzi w odpowiedzi na Zaproszenie do wykonania 
analizy ("Dane Analizy"),  

należą do, spoczywają na i będą spoczywać na firmie Thomas lub 
Dostawcy (jak stosownie) bezwarunkowo i natychmiastowo 
w momencie ich stworzenia, a Posiadacz Konta nie posiada żadnych 
praw w związku z i do Produktów końcowych lub treści Udzielonych 
odpowiedzi, za wyjątkiem licencji przyznanej Posiadaczowi Konta w 
punkcie 5.1(a).  Stosownie do powyższego, Posiadacz Konta 
przypisuje firmie Thomas lub Dostawcy (jak stosownie), z pełną 
gwarancję tytułu prawnego do wszelkich celów, zastosowań 
i obszarów użycia (włączając przyszłe Prawa Własności 
Intelektualnej w drodze przeniesienia) wszystkie Prawa Własności 
Intelektualnej do Produktów końcowych, Danych Analizy, włączając 
prawo do podejmowania kroków w przypadku wszelkich przeszłych, 
obecnych i przyszłych szkód i innych środków zaradczych 
w przypadku jakichkolwiek uchybień. Posiadacz Konta musi 
sporządzić i dopilnować, aby jego podwykonawcy sporządzili 
stosowne dokumenty oraz wykonali działania, które firma Thomas 
lub Dostawca uzna za niezbędne, aby wprowadzić w życie punkt. 10.3. 

10.4 Z zastrzeżeniem punktu 10.3, Posiadacz Konta zachowuje 
własność wszystkich swoich Praw Własności Intelektualnej swoich 
Treści. Ani firma Thomas ani Dostawca nie roszczą sobie praw 
własności do Treści należących do Posiadacza Konta. Firma Thomas 
będzie jedynie przechowywać, powielać, używać i mieć dostęp do 
Treści w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań zawartych 
w niniejszych Warunkach i stosownym Zamówieniu i nie ujawni ich 
żadnej stronie bez uprzedniej zgodny na piśmie Posiadacza Konta. 

10.5 Żadnej ze stron nie uniemożliwi się lub nie ograniczy się jej 
możliwości rozwijania i używania jakichkolwiek technik, pomysłów, 
konceptów, informacji lub know-how związanych z metodami lub 
procesami ogólnego zastosowania, które mogą być przywołane 
z pamięci bez wspomagania z zewnątrz przez pracowników 
którejkolwiek ze stron, chyba że poprzez takie działania spowodują 
uchybienie w zakresie Praw Własności Intelektualnej drugiej strony. 

10.6 Posiadacz Konta zrzeka się i dopilnuje, aby jego pracownicy, 
wykonawcy, konsultanci, podwykonawcy oraz ich personel zrzekli się 
wszelkich praw moralnych, które mogą mieć w zakresie Produktów 
końcowych. 

11. PODWYKONAWSTWO 

11.1 Dostawca może zlecić podwykonawcy lub powierzyć stronie 
trzeciej wykonanie jakichkolwiek swoich zobowiązań objętych 
niniejszymi OWU bez uprzedniej zgody na piśmie Posiadacza Konta, 
o ile nie zwalnia to Dostawcy z jego zobowiązań zawartych 
w niniejszym dokumencie. Posiadacz Konta nie może zlecić 
podwykonawcy lub powierzyć stronie trzeciej wykonania 
jakichkolwiek swoich zobowiązań określonych w niniejszych OWU. 

12. POUFNOŚĆ 

12.1 Każda strona, która otrzymuje Informacje poufne („Strona 
Otrzymująca") od drugiej strony („Strona Ujawniająca") zachowa 
środki ostrożności podczas przechowywania otrzymanych informacji 
poufnych i zachowa zgodność z niniejszym punktem 12. Strona 
Otrzymująca nie ujawni Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, 
chyba że za uprzednią zgodą na piśmie Strony Ujawniającej lub zgodnie 
z niniejszym punktem 12.  

12.2 Zobowiązanie do zachowania poufności zawartych 
w niniejszym punkcie 12 nie będzie miało zastosowania w przypadku, 
kiedy Strona Otrzymująca będzie mogła wykazać, że Informacje poufne 
nie mogą zostać uznane za „niejawne” na skutek zdarzenia lub działania, 
które naruszają niniejszą Umowę.  

12.3 Po upływie okresu obowiązywania OWU lub czasu realizacji 
zamówienia (jak stosowne), jakiegokolwiek wcześniejszego 
rozwiązania współpracy regulowanej niniejszymi OWU i/lub 
Zamówienia (jak stosowne), każda Strona bezzwłocznie zwróci lub 
zniszczy stosowne Informacje poufne drugiej strony i wszelkie ich 
kopie, fragmenty i pochodne, o ile niniejsze OWU nie stanowią inaczej. 
Po upływie okresu, kiedy Posiadacz Konta będzie miał dostęp do danej 
Tożsamości (na przykład: jeśli Posiadacz Konta ma dostęp do 
Tożsamości jako pracownik firmy, a potem opuszcza firmę, to wówczas 
traci tę Tożsamość), Posiadacz Konta niezwłocznie zwróci lub zniszczy 
wszelkie Informacje poufne związane ze stosowną Tożsamością.  

12.4 Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje poufne Strony 
Ujawniającej w zakresie przewidzianym przez przepisy prawne, o ile 
Strona Otrzymująca powiadomi z uprzedzeniem Stronę Ujawniającą 
o wymuszonym ujawnieniu informacji (o ile jest to dopuszczalne 
według obowiązującego prawa) i wszelkiej uzasadnionej pomocy, jeśli 
Strona Ujawniająca chce zakwestionować ujawnienie, poniesie 
związane z tym koszty.  

12.5 Każda strona przyznaje, że naruszenie niniejszego punktu 12 
może spowodować nieodwracalne szkody po drugiej stronie, których 
odszkodowanie w formie finansowej może okazać się 
niewystarczającym zadośćuczynieniem. Stosownie do powyższego, 
strona będzie miała prawo do dochodzenia środków prawnych lub 
zgodnych z prawe słuszności w przypadku naruszenia po drugiej 
stronie. Punkt 12 niniejszej Umowy obowiązuje po wygaśnięciu 
ważności lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy.  

13. OŚWIADCZENIA I ZASTRZEŻENIA 

13.1 Oświadczenia 

Każda strona oświadcza, że w sposób ważny akceptuje niniejsze OWU 
i ma zdolność prawną, aby tego dokonać .  

13.2 Zastrzeżenia  

(a) Postanowienia w zakresie Rozwiązań i Produktów 
końcowych podano na zasadzie “tak jak jest” i nie ma gwarancji, że są 
całkowicie nieprzerwane i bezbłędne.  

(b) Z wyjątkiem zakresu zabronionego prawem lub z wyjątkiem 
ustawowych praw, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani 
uchylić, Dostawca oraz jego licencjodawcy: 

(i) Nie wydają żadnych oświadczeń, jakichkolwiek gwarancji, 
wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub jakichkolwiek innych 
w związku z Rozwiązaniami, Produktami końcowymi i/lub 
Dokumentacją (a Posiadacz Konta przyznaje, że nie będzie polegać 
na żadnych Produktach końcowych i/lub Dokumentacji bez 
uprzedniego zweryfikowania ich); i 
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(ii) wyłączają wszelkie gwarancje, wraz z dorozumianymi 
i wyraźnymi.  

14. ODSZKODOWANIE 

14.1 Posiadacz Konta zwolni i zobowiązuje się utrzymać ochronę 
od odpowiedzialności Dostawcy i/lub firmy Thomas, jego pracowników, 
urzędników i agentów w zakresie kosztów i wydatków (wraz z 
zasadnymi kosztami prawnymi i kosztami związanymi z jakimikolwiek 
rozstrzygnięciami) wynikłych z roszczeń, powództw, postępowań lub 
żądań, które mogą być skierowane przeciwko firmie Thomas i/lub 
Dostawcy wynikłych z lub w konsekwencji: 

(a) niezgodnego z prawem lub niedbałego działania lub 
zaniechania przez Posiadacza Konta; i/lub 

(b) naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej 
stron trzecich. 

14.2 Firma Thomas zwolni i zobowiązuje się utrzymać ochronę od 
odpowiedzialności Posiadacza Konta jego pracowników, urzędników 
i agentów w zakresie kosztów i wydatków (wraz z zasadnymi kosztami 
prawnymi i kosztami związanymi z jakimikolwiek rozstrzygnięciami) 
wynikłych z roszczeń, powództw, postępowań lub żądań, które mogą 
być skierowane przeciwko Posiadaczowi Konta wynikłych z lub 
w konsekwencji naruszenia jakichkolwiek Praw Własności 
Intelektualnej stron trzecich przez firmę Thomas („Roszczenie PWI’’). 

14.3 Jeśli Roszczenie PWI jest skierowane przeciwko 
Posiadaczowi Konta, Posiadacz Konta:  

(a) poinformuje firmę Thomas na piśmie o jakimkolwiek 
Roszczeniu PWI; 

(b) zezwoli firmie Thomas przeprowadzić wszelkie negocjacje 
oraz postępowania i udzieli zasadnego wsparcia, na koszt firmy 
Thomas w związku z Roszczeniem PWI; i 

(c) powstrzyma się od wydawania szkodliwych oświadczeń 
związanych z Roszczeniem PWI. 

14.4 Jeśli w jakimkolwiek czasie zostanie skierowany zarzut 
naruszenia Praw Własności Intelektualnej lub pojawi się 
prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia, firma Thomas, według 
własnego uznania,: 

(a) zastąpi lub zmieni Rozwiązania substytutami, które nie 
naruszają praw, o ile wspomniane substytuty nie będą negatywnie 
wpływały na działanie lub funkcjonalność stosownych Rozwiązań; 
lub 

(b) dopilnuje, aby Posiadacz Konta w dalszym ciągu posiadał 
dostęp do  Rozwiązań, chyba że wpłynie to negatywnie na 
Rozwiązanie (włączając redukcję w zakresie użycia). 

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

15.1 Nic w niniejszych OWU nie może wyłączyć ani ograniczyć 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za: 

(a) oszustwo lub podanie nieprawdziwych informacji; 

(b) śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane zaniedbaniem 
danej strony lub zaniedbania ze strony pracowników, agentów, 
podwykonawców danej strony (jak stosowne);  

(c) straty wynikłe z naruszenia postanowień punktów 3.2(a), 12, 
14 i 15.5; lub 

(d) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być 
ograniczona, ani wykluczona pod względem prawnym.   

15.2 Z zastrzeżeniem punktu 15.1, firma Thomas i/lub Dostawca 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza 
Konta: za utratę zysków, udział w rynku lub dochodów, utratę 
przewidywanych oszczędności, utratę wartości reputacji, przerwanie 
działalności, utratę danych (w tym wykorzystywania lub otrzymania 
danych) lub szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe, następcze ani 
odszkodowania retorsyjne, szkody poniesione, w każdym przypadku 
zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, niezależnie od tego, czy firma 
Thomas i/lub Dostawca został poinformowana o możliwości 
wystąpienia takich utrat lub szkód. 

15.3 Z zastrzeżeniem punktu 15.1, firma Thomas i/lub Dostawca 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza 
Konta na zasadach słuszności (w tym restytucji), umowie, czynie 
niedozwolonym (w tym z tytułu zaniedbania), naruszenia obowiązków 
ustawowych lub na innej podstawie: 

(a) jeśli kwota na fakturze jest nieopłacona przez Posiadacza 
Konta po terminie płatności widniejącym na fakturze; lub 

(b) za jakiekolwiek utraty lub szkody spowodowane błędami lub 
pominięciami w Zawartości dostarczonej do firmy Thomas i/lub 
Dostawcy przez Posiadacza Konta lub jakiekolwiek działania podjęte 
przez Dostawcę i/lub firmę Thomas na polecenie Posiadacza Konta.  

15.4 Z zastrzeżeniem punktów 15.1, 15.2, 15.3 i z wyjątkiem 
roszczeń o nieuregulowane Opłaty należne w związku z niniejszymi 
OWU lub Umową, łączna odpowiedzialność każdej ze stron wynikła 
z lub związana z Umową, o ile przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego nie stanowią inaczej, nie przekroczy kwoty 
odpowiadającej stu procent (100%) całkowitej kwoty zapłaconej przez 
Posiadacza Konta zgodnie z odpowiednim Zamówieniem, które 
stanowi podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności w ostatnich 
dwunastu (12) miesiącach, w których powstała odpowiedzialność.  

15.5 W przypadku gdy Posiadacz Konta, ze względu na 
Tożsamość, do której ma dostęp, jest uprawniony do bycia działającym 
Posiadaczem Konta w imieniu reprezentowanego Posiadacza Konta 
(zgodnie z definicjami działającego w imieniu Posiadacza Konta 
i reprezentowanego Posiadacza Konta zawartymi w punkcie 6), 
jakiekolwiek okoliczności, które za wyjątkiem niniejszego ustępu, 
dałyby zarówno działającemu w imieniu Posiadaczowi Konta jak 
i reprezentowanemu Posiadaczowi Konta prawo do wystąpienia 
z roszczeniem wobec Dostawcy i/lub firmy Thomas, wówczas 
wyłącznie reprezentowany Posiadacz Konta będzie uprawniony do 
wysunięcia właściwego roszczenia, a ograniczenia i wyłączenia zawarte 
w ustępie 15 będą miały zastosowanie w przypadku jakiegokolwiek 
roszczenia reprezentowanego Posiadacza Konta. Reprezentowany 
Posiadacz Konta zwalnia Dostawcę i/lub firmę Thomas i utrzyma ich 
ochronę przed odpowiedzialnością w całości i na życzenie w zakresie 
wszelkich kosztów, wydatków lub innych konsekwencji poniesionych 
przez Dostawcę i/lub firmę Thomas w wyniku roszczenia złożonego lub 
w trakcie składania przez działającego w imieniu Posiadacza Konta, 
które jest sprzeczne z niniejszą klauzulą. 

15.6 Z zastrzeżeniem punktu 15.1 Dostawca i/lub firma Thomas 
nie zostanie obarczona odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie 
warunków niniejszej Umowy, które w uzasadnionej opinii Dostawcy 
i/lub firmy Thomas wynika z lub jest związana z jakimkolwiek 
nadużyciem (lub nieautoryzowanym użyciem, włączając 
nieautoryzowane użycie w oparciu o punkt 4), zmianą, 
nieautoryzowanym dostosowaniem, niedopełnieniem dostarczenia 
Rozwiązania i/lub Wyników lub opóźnieniem w dostarczeniu 
spowodowanym przez osoby inne niż pracownicy Dostawcy i/lub firmy 
Thomas lub inne niż osoby zatwierdzone przez Dostawcę i/lub firmę 
Thomas.  

15.7 W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, kalkulacja każdej 
kwoty odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 15.4 będzie 
oparta o uiszczone Opłaty, odpisy netto wykonane właściwie.  

16. OKRES TRWANIA I ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY 

16.1 Okres Trwania Współpracy 

(a) Umowa ramowa i/lub niniejsze OWU zaczynają 
obowiązywać  zgodnie z Datą wejścia w życie i obowiązują, o ile nie 
zostaną wypowiedziane, do czasu dostarczenia wszystkich 
Rozwiązań będących przedmiotem niniejszych OWU lub do czasu 
rozwiązania współpracy („Okres obowiązywania"). 

(b) Każde Zamówienie rozpocznie się stosowną Datą 
Rozpoczęcia realizacji zamówienia i będzie obowiązywać, o ile nie 
zostanie anulowane wcześniej, zgodnie z Okresem realizacji 
zamówienia. 

16.2 Rozwiązanie współpracy  

(a) Rozwiązanie za porozumieniem stron 
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Bez ograniczenia dostępnych praw i obowiązków podmiotów, 
wynikających z Umowy ramowej i niniejszych OWU lub z prawa, 
każda strona może wypowiedzieć Umowę ramową i niniejsze OWU 
i/lub anulować Zamówienie za podaniem uzasadnionej przyczyny, 
po wysłaniu do drugiej strony pisemnego zawiadomienia, przy 
zachowaniu trzydziestodniowego (30-dniowego) okresu 
wypowiedzenia, w którym to zawiadomieniu zawarta będzie 
informacja o naruszeniu zaistniałym po drugiej stronie i które nie 
zostało naprawione w momencie upływu okresu trwania 
zamówienia lub jeśli druga strona stanie się podmiotem we wniosku 
o ogłoszenie upadłości (włączając spółki kapitałowe) lub 
jakimkolwiek innym postępowaniu związanym z niewypłacalnością, 
likwidacją lub cesją dokonywaną na rzecz swoich wierzycieli.  

(b) Rozwiązanie przez Dostawcę  

(i) Bez ograniczenia dostępnych praw i obowiązków stron 
wynikających z niniejszych OWU i/lub Umowy ramowej Dostawca 
może wypowiedzieć niniejsze OWU (w całości lub części) i/lub 
anulować którekolwiek lub wszystkie Zamówienia w dowolnym 
momencie Okresu obowiązywania OWU z efektem 
natychmiastowym po wysłaniu do Posiadacza Konta pisemnego 
zawiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności, które 
pozwalają zawiesić dostarczanie Rozwiązań  i/lub Produktów 
końcowych na podstawie punktu 17.  

(ii) W przypadku naruszenia niniejszych OWU lub 
jakiegokolwiek zaprzestania płatności po stronie Posiadacza Konta, 
wówczas w okolicznościach, w których Dostawca jest uprawniony 
do rozwiązania niniejszych OWU, Dostawca, zamiast rozwiązania 
niniejszych OWU, może (według własnego uznania) wybrać 
jakiekolwiek inne zasadne działanie w oparciu o zaistniałe 
okoliczności.  

16.3 Płatności w momencie rozwiązania współpracy  

(a) W przypadku wypowiedzenia niniejszych OWU, Umowy 
ramowej i/lub anulowania Zamówienia przez Dostawcę w zgodzie 
z punktem 16.2(b), Posiadacz konta musi uiścić nieuregulowane 
Opłaty wynikające z niniejszych OWU i/lub Umowy ramowej należne 
Dostawcy. 

(b) W żadnym przypadku rozwiązanie lub wygaśnięcia  
niniejszych OWU lub któregokolwiek Zamówienia (w całości lub 
w części i jakkolwiek spowodowane) nie zwalnia Posiadacza Konta 
z obowiązku uiszczenia wszelkich należnych Opłat przypadających na 
okres sprzed dnia zakończenia obowiązywania OWU.  

16.4 Konsekwencje zakończenia współpracy 

(a) W przypadku częściowego rozwiązania niniejszych OWU lub 
anulowania Zamówienia zarówno w całości jak i w części pozostałe 
obowiązujące OWU i/lub częściowo anulowanego zamówienia w 
momencie rozwiązania będą nadal obowiązywać w pełnej mocy.  

(b) W momencie wypowiedzenia niniejszych OWU w całości lub 
w części i/lub któregokolwiek Zamówienia, w związku 
z wygaśnięciem dostępności Rozwiązania: 

(i) Posiadacz Konta musi natychmiast zaprzestać używania 
Rozwiązania i powiązanego Produktu końcowego (powiązanych 
Produktów końcowych) oraz niezwłocznie zniszczyć lub dostarczyć 
(na żądanie Dostawcy) wszystkie dane należące do firmy Thomas 
lub Dostawcy, a będące w posiadaniu Posiadacza Konta do 
Dostawcy, oraz na żądanie Dostawcy Posiadacz Konta musi 
dostarczyć do Dostawcy dokumentację potwierdzającą zniszczenie 
danych. Wymóg dostarczenia lub zniszczenia wszystkich danych nie 
będzie miał zastosowania w przypadku danych, które Posiadacz 
Konta jest zobowiązany zachować zgodnie z przepisami prawa lub 
przepisami regulacyjnymi (jedynie w zakresie i na okres 
przewidzianych stosownymi zobowiązaniami), o ile wspomniane 
dane będą podlegały zobowiązaniom w zakresie ochrony poufności 
w zawartych punkcie 12; i 

(ii) każda ze stron niezwłocznie zaprzestanie używania 
znaków usługowych, znaków towarowych, nazw handlowych i logo 
oraz zaprzestania działań marketingowych w odniesieniu do 
zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie.  

(c) Rozwiązanie albo wygaśnięcie niniejszych OWU i/lub 
Zamówienia (w całości lub w części), jakkolwiek wynikłe, nie naruszy 
praw i środków prawnych każdej ze stron, które mogły zostać nabyte 
na mocy niniejszego dokumentu do czasu jej rozwiązania, i nie 
wpłynie na żadne postanowienia niniejszych OWU, które wyraźnie 
lub w sposób dorozumiany miały wejść w życie i pozostać w mocy 
w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia lub po tym dniu.  

17. PRAWO DO ZAWIESZENIA 

17.1 Dostawca i/lub firma Thomas może w każdym momencie 
trwania Umowy zawiesić dostęp do Rozwiązania, Produkty końcowe 
lub ich część, jeśli w uzasadnionej opinii Dostawca i/lub firma Thomas 
uważa, że Użytkownik Platformy używa Rozwiązania i/lub Produktów 
końcowych w sposób stanowiący ważną przyczynę takiego 
zawieszenia.  

17.2 W każdym przypadku zawieszenia w zgodzie z punktem 17.1 
Dostawca i/lub firma Thomas rezerwuje sobie prawa do zdecydowania, 
według własnego uznania i bez jakichkolwiek zobowiązań,  czy 
przywrócić dostęp lub działania zawieszonego Rozwiązania i/lub 
Produktów końcowych i/lub czy trwale odmówić dostępu do 
Rozwiązania i/lub Produktów końcowych lub trwale zawiesić działanie 
Rozwiązania i/lub Produktów końcowych i rozwiązać współpracę 
regulowaną niniejszymi OWU i/lub Produkty końcowe w całości czy w 
części za uprzednim powiadomieniem na piśmie wysłanym do 
Posiadacza Konta.  

18. SIŁA WYŻSZA 

Żadna ze stron nie będzie odpowiadała za opóźnienia, niewykonania 
swoich obowiązków zawartych w niniejszych OWU, jeśli wspomniane 
opóźnienia lub niewypełnienie obowiązków jest spowodowane 
działaniem Siły Wyższej, a wypełnianie obowiązków zawartych 
w niniejszej Umowie zostanie zawieszone na czas trwania Zdarzenia 
Siły Wyższej, a Strona Dotknięta otrzyma dodatkowy czas na 
wykonanie swoich obowiązków, który będzie uzasadniony i równy 
okresowi opóźnienia lub przerwy w wykonywaniu obowiązków 
spowodowany Zdarzeniem Wyższej, o ile jednak, jeśli opóźnienie lub 
przerwa w wykonywaniu obowiązków jest dłuższa niż czterdzieści pięć 
(45) następujących po sobie dni wówczas Strona Dotknięta może 
rozwiązać niniejsze Warunki lub anulować  Formularz zamówienia  (jak 
stosowne) z działaniem natychmiastowym po wręczeniu drugiej stronie 
pisemnego powiadomienia i żadna strona nie poniesie 
odpowiedzialności z wspomniane w niniejszym punkcie rozwiązanie.  

19. ZMIANY 

19.1 Dostawca może według własnej oceny okresowo zmieniać 
niniejsze Warunki i/lub Rozwiązania. Jakiekolwiek zmiany będą 
zamieszczane na Stronie Internetowej i/lub Dostawca może 
powiadomić o zmianach drogą elektroniczną (email) lub poprzez 
stosowne Rozwiązanie. W przypadku, jeśli Dostawca dokona zmian 
w niniejszych Warunkach lub Rozwiązaniu, co istotnie zaszkodzi 
Posiadaczowi Konta:  

(a) Dostawca dostarczy Posiadaczowi Konta pisemne 
uzasadnienie drogą elektroniczną (email); i  

(b) Posiadacz Konta będzie uprawniony do rozwiązania 
niniejszych OWU i/lub Zamówień, o ile Posiadacz Konta powiadomi 
Dostawcę z czternastodniowym (14-dniowym) wyprzedzeniem 
o rozwiązaniu współpracy regulowanej niniejszymi OWU w ciągu 
czternastu (14) dni od otrzymania od Dostawcy powiadomienia 
o zmianach.  

20. POWIADOMIENIA 

20.1 Wszelkie niezbędne powiadomienia przewidziane przez 
niniejsze OWU, Umowę ramową lub Zamówienie będą sporządzane na 
piśmie i dostarczane listem poleconym do drugiej strony na adres 
podany w Umowie ramowej lub Zamówieniu lub na inny adres 
przekazany przez tę stronę specjalnie dla takich celów.  

20.2 Powiadomienia przewidziane przez niniejsze OWU, Umowę 
ramową lub Zamówienie mogą być skutecznie doręczone pocztą 
elektroniczną. Wszelkie powiadomienia wysyłane pocztą 
elektroniczną: 
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(a) do Posiadacza Konta będą wysyłane na adres email podany 
Dostawcy w momencie rejestracji lub na adres email, który 
zostanie podany przez Posiadacza Konta w późniejszym 
terminie;  

(b) do Dostawcy na adres podany do kontaktu w momencie 
nawiązania współpracy lub adres podany przez dostawcę 
w późniejszym terminie; 

21. OGÓLNE 

21.1 Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja  

(a) Umowa ramowa oraz wszelkie wynikające z niej lub 
związane z nią spory lub zobowiązania pozaumowne podlegają prawu 
polskiemu i będą interpretowane na jego podstawie.  

(b) Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku 
z Umową ramową, jej przedmiotem lub tworzeniem (w tym spory 
i roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów 
polskich i strony bezwzględnie poddają się wyłącznej jurysdykcji 
sądów polskich dla tych celów.  

21.2 Integralność Umowy  

(a) Umowa ramowa oraz OWU stanowią całość umowy 
i porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu 
oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejsze umowy i porozumienia 
(pisemne lub ustne) zawarte przed Dniem Wejścia Umowy w Życie lub 
w imieniu stron i powiązanych z jej przedmiotem.  

(b) Każda strona potwierdza, że nie dochodziła 
i, z zastrzeżeniem punktu 21.2(d), nie będzie dochodzić 
zadośćuczynienia w związku z jakąkolwiek umową, gwarancją, 
oświadczeniem, porozumieniem lub zobowiązaniem po którejkolwiek 
ze stron, o ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszych OWU.   

(c) Z zastrzeżeniem punktu 21.2(d), żadna ze stron nie jest 
uprawniona do skorzystania ze środków odwoławczych lub 
odszkodowania z tytułu wprowadzenia w błąd wynikającego z lub w 
związku z jakąkolwiek umową, gwarancją, oświadczeniem, 
porozumieniem lub zobowiązaniem, zarówno ujętym jak i nie 
w niniejszych OWU.  

(d) Żadne z postanowień niniejszych OWU nie ogranicza ani nie 
wyłącza odpowiedzialności za (lub środków prawnych odnośnie do) 
oszustwa lub podania fałszywych informacji. 

21.3 Cesja 

(a) Z zastrzeżeniem punktu 21.3(b) żadna ze stron nie może 
dokonać przeniesienia, zmieniać, przekazywać żadnych swoich praw i 
zobowiązań, niezależnie czy z mocy prawa czy w inny sposób, bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (aby nie została 
bezzasadnie wstrzymana).  

(b) Dostawca może dokonać przeniesienia, zmieniać lub w inny 
sposób przekazywać jakiekolwiek lub wszystkie swoje prawa i/lub 
zobowiązania zawarte w niniejszych OWU w każdym momencie za 
pisemnym powiadomieniem wysłanym do Posiadacza Konta. 

(c) Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsze OWU są wiążące  
i przynoszące korzyści jej stronom, ich następcom i dozwolonym 
beneficjentom.  

21.4 Stosunek łączący Strony  

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie stanowi intencji ani 
nie może być interpretowane jako tworzenie spółki cywilnej, 
wspólnego przedsiębiorstwa, relacji zleceniodawca-przedstawiciel lub 
jakiegokolwiek innego stosunku prawnego pomiędzy stronami, które 
nakładałoby odpowiedzialność na jedną ze stron za działania 
lub niewykonywanie działań drugiej strony. Żadna ze stron nie ma 
uprawnienia ani władzy do składania oświadczeń w imieniu lub 
wiązania drugiej strony w jakikolwiek sposób.    

21.5 Odstąpienie 

Jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie lub jakiekolwiek 
odstąpienie strony od jej praw w ramach i w związku z niniejszymi 
OWU, nie będzie ograniczać przyszłego wykonania lub wykonalności 
tych praw.  

21.6 Łączne Prawa 

Prawa i środki prawne zawarte w niniejszych OWU są łączne 
i dodatkowo oraz, o ile nie zostało to w innej formie wyraźnie określone 
w niniejszych OWU, nie wykluczają żadnych praw i środków prawnych 
zapewnionych przez prawo (w tym słuszne środki prawne) lub w innej 
formie. 

21.7 Dodatkowe Zapewnienie 

Każda ze stron, na żądanie i koszt drugiej strony, realizuje dalsze 
działania lub zleci ich realizację i w sposób ważny sporządzi oraz 
dostarczy wszystkie stosowne dokumenty lub zleci ich sporządzenie 
i dostarczenie, co okresowo może być przez stronę wymagane 
w uzasadnionej opinii, aby umożliwić pełną realizację niniejszych OWU 
i aby zabezpieczyć prawa, środki prawne i korzyści przyznawane przez 
niniejsze OWU.  

21.8 Rozdzielna Interpretacja Postanowień Umowy  

Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub którakolwiek cześć 
jakiegokolwiek postanowienia) niniejszych OWU jest, lub stanie się 
niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne w jakikolwiek 
sposób, nie wpłynie to na legalność, ważność i egzekwowalność 
jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych OWU a strony 
wynegocjują w dobrej wierze zmianę tego postanowienia (lub części 
postanowienia), aby stało się ono zgodne z prawem, ważne 
i egzekwowalne i w jak największym możliwym stopniu oddawało 
pierwotne zamierzenia handlowe. 

21.9 Zmiany Treści Umowy 

Oprócz zmian opisanych w punkcie 19, niniejsze OWU nie podlegają 
modyfikacjom i zmianom, o ile nie zostanie to sporządzone na piśmie 
i podpisane w imieniu Posiadacza Konta i Dostawcy przez należycie 
upoważnionych przez nich przedstawicieli.  

 

ZAŁĄCZNIK 1: DEFINICJE I INTERPRETACJE 

„Umowa ramowa” oznacza umowę ramową o świadczenie usług 
zawartą pomiędzy Dostawcą a Posiadaczem Konta; 

„OWU/Regulamin" oznacza niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania 
Systemu/ Regulamin oraz każde Zamówienie złożone zgodnie z nimi; 
które mogą być zróżnicowane lecz zgodne z przyjętymi warunkami;  

„Dostawca" oznacza Grafton Recruitment Sp. z o.o. pod adresem 
podanym w Zamówieniu lub Umowie ramowej;  

„Thomas" oznacza spółkę Thomas International Limited; 

„Posiadacz Konta" oznacza osobę fizyczną, która zgadza się 
(niezależnie czy we własnym imieniu, czy w imieniu spółki lub innego 
podmiotu prawnego) na zakup Rozwiązania/-ń od Dostawcy zgodnie z i 
na podstawie niniejszego dokumentu;  

„Dane Posiadacza Konta" oznacza całość kodu, dane, dokumentację, 
informacje, tekst, obrazy, statystyki, analizę, diagramy, zdjęcia, dźwięki 
i inne materiały w dowolnej formie (w tym jakiekolwiek Treści), które 
zostały wprowadzone do Platformy Thomas lub inaczej dostarczone 
przez Posiadacza Konta, jakiegokolwiek Użytkownika Platformy, 
Dostawcę lub spółkę Thomas w imieniu Posiadacza Konta lub 
jakiegokolwiek Użytkownika Platformy dla celów użytkowania 
Platformy Thomas lub dowolnej Licencji na Platformę, lub dla 
umożliwienia Posiadaczowi Konta lub Użytkownikowi Platformy 
użytkowania Platformy Thomas lub dowolnej Licencji na Platformę;  

„Środowisko Posiadacza Konta" oznacza sprzęt, oprogramowanie, 
łącza telekomunikacyjne, systemy i inne materiały (lub inne części 
składowe) udostępnione przez Posiadacza Konta, używane przez 
Posiadacza Konta (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem 
dostawcy usług) lub używanych, bądź podłączonych przez Thomas (w 
tym przez podwykonawców Thomas lub Dostawcę);  

„Obowiązujące przepisy" oznacza prawa oraz przepisy obowiązujące 
w krajach, gdzie dostarczane są Rozwiązania, które obowiązują w czasie 
obowiązywania Regulaminu; 
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„Analiza" oznacza badanie wykonane przy pomocy kwestionariusza 
online, składającego się z jednego lub większej liczby pytań, 
stworzonego przez lub w imieniu firmy Thomas, do użytkowania przez 
Posiadacza Konta zgodnie z niniejszymi OWU; 

„Zaproszenie do wykonania Analizy" oznacza stworzenie przez firmę 
Thomas, w ramach rozwiązań dostępnych na Platformie Thomas, 
zaproszenia dla osoby do wypełnienia kwestionariusza Analizy 
Thomas;  

„Udzielone odpowiedzi" oznacza wszystkie odpowiedzi jakich 
udzielają osoby zaproszone do wykonania Analiz, stanowiące całość lub 
część odpowiedzi przewidzianych dla Analizy; 

„Podstawowe PWI" oznacza Prawa Własności Intelektualnej, które 
należą do strony lub której je udostępniono na prawach licencji, przed 
Terminem Wejścia Umowy w Życie oraz wszystkie zmiany na etapach 
tworzenia, modyfikacje i/lub ulepszenia; i/lub te które wygenerowano 
lub pozyskano po Dacie Wejścia w Życie, lecz z wyłączeniem 
Produktów Końcowych;  

„Osoba analizowana" oznacza osobę fizyczną, której przyznano 
stosowną Tożsamość, która otrzymała Zaproszenia do Analizy i/lub 
uczestniczyła już w Analizach;  

„Informacje poufne" oznacza wszelkie informacje ujawnione przez 
jedną stronę drugiej, zarówno przed Datą Wejścia w Życie lub po niej, 
które są określone na piśmie jako niejawne lub które w rozsądnej 
ocenie zostałyby uznane za niejawne oraz które są związane 
z działalności biznesową strony, wszystkie Dane Posiadacza Konta, 
Informacje Bezpieczeństwa i wszystkie informacje uzyskane 
z jakiegokolwiek z powyższych źródeł wraz z istnieniem Umowy lub jej 
postanowieniami, jak również negocjacje tego dotyczące;  

„Treści" oznacza całość kodu, dane, dokumentację, informacje, tekst, 
obrazy, statystyki, analizę, diagramy, zdjęcia, dźwięki i inne materiały w 
dowolnej formie dotyczące Posiadacza Konta, które Posiadacz Konta 
może dostarczyć lub udostępnić firmie Thomas, Dostawcy i/lub 
podwykonawcy Thomas w związku z Zaproszeniem do Analizy i/lub 
jakimkolwiek Rozwiązaniem lub Rozwiązaniami; celem uniknięcia 
wątpliwości, nie obejmuje to Produktów Końcowych;  

„Eksporter Danych" oznacza którykolwiek z podmiotów określonych w 
niniejszych OWU i/lub firmę Thomas, którzy przekazują (poprzez 
Odpowiedni Transfer) Eksportowane Dane Osobowe Importerowi 
Danych; 

„Importer Danych" oznacza którykolwiek z podmiotów określonych 
w niniejszych OWU i/lub firmę Thomas, którzy otrzymują (poprzez 
Odpowiedni Transfer) Eksportowane Dane Osobowe od Eksportera 
Danych;  

„Przepisy dotyczące Ochrony Danych" oznacza Dyrektywę UE 

o Ochronie Danych 95/46/EC ("RODO"), przeniesioną do porządku 

prawnego państwa oraz wszelkie prawodawstwo w zakresie ochrony 
danych zmieniające w swojej treści, zastępujące RODO po wyjściu 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, i/lub jakiekolwiek inne 
obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych lub 
kraju/federacji, lub stanu/prowincji/emiratu; 

„Produkty końcowe" oznacza produkty, które są tworzone, 
dostarczane i/lub w inny sposób udostępniane Posiadaczowi Konta 
jako rezultat Rozwiązań, zarówno materialne jak i niematerialne, w tym 
również Analizy i Udzielonych odpowiedzi; 

„Dokumentacja" oznacza opis Rozwiązań, Produkty Końcowe, 
specyfikacje techniczne, instrukcje dla użytkownika, instrukcje obsługi, 
definicje procesu, zasady i procedury, które są okresowo 
aktualizowane;  

„Data wejścia w życie" oznacza dzień, w którym Posiadacz Konta 
zaznaczy odpowiednie pole online akceptując OWU/Regulamin lub 
zaakceptuje go w inny sposób; ALBO dzień, w którym Posiadacz Konta 
po raz pierwszy dokona Zamówienia na zakup Rozwiązania objętego 
niniejszą umową;  

„Eksportowane Dane Osobowe" oznacza dane osobowe 
eksportowane przez Eksportera Danych do Importera Danych drogą 
Odpowiedniego Transferu w zgodzie z niniejszymi OWU;  

„Opłaty" oznaczają opłaty nałożone przez firmę Thomas zgodnie 
z taryfami, stawkami, opłatami, metodami fakturowania i warunkami 
uiszczania płatności jak wyszczególniono w punkcie 7 niniejszych OWU 
oraz w każdym stosownym Formularzu Zamówienia;  

„Zdarzenie Siły Wyższej" oznacza działanie, zaniechanie lub 
okoliczność na którą powołuje się jeden z podmiotów określonych 
w niniejszych OWU, jako zdarzenie siły wyższej oraz nad którym 
podmiot ten nie mógłby sprawować kontroli, w tym bez ograniczeń 
jakiekolwiek zdarzenie z następujących: zdarzenie losowe, działanie 
rządu, wojna, pożar, powódź, wybuch lub zamieszki; 

„Tożsamość" oznacza zbiór funkcjonalnych ról, które są nadawane 
przez konkretnego Posiadacza Konta, podczas korzystania z systemu 
Thomas, co w szczególności może oznaczać jedną lub więcej 
z poniższych ról:  

a) Osoba analizowana, która otrzymała Zaproszenie do 
Wykonania Analizy; 

b) Osoba analizowana, która wypełniała w przeszłości Analizę i 
chce uzyskać/mieć dostęp do wygenerowanych raportów 
opartych o Udzielone przez nią odpowiedzi; 

c) użytkownik upoważniony do generowania Zaproszeń do 
wykonania Analiz oraz do przeglądania raportów opartych o 
Udzielone odpowiedzi przez wymienione powyżej Osoby 
analizowane; 

d) użytkownik upoważniony do wglądu w Udzielone 
odpowiedzi (włączając w to np. pracownika Posiadacza 
Konta o uprawnieniach kierowniczych); lub 

e)     konsultant współpracujący z wieloma różnymi Posiadaczami 
Kont; 

„Prawa własności Intelektualnej" oznacza: 

patenty, wzory użytkowe, dodatkowe świadectwa ochronne, małe 
patenty, prawa do tajemnic handlowych i inne poufne lub nieujawnione 
informacje, takie jak wynalazki (zarówno z, jak i bez zdolności 
patentowej) lub know-how, zarejestrowane wzory, prawa autorskie (w 
tym autorskie i pokrewne lub powiązane prawa osobiste), prawa do baz 
danych, prawa do wzorów użytkowych, prawa do topografii 
półprzewodników, prawa do masek układów scalonych (ang. mask 
work rights), znaki towarowe i znaki usługowe;  

a) wszystkie rejestracje lub wnioski o rejestrację 
któregokolwiek z elementów, o którym mowa w ustępie 
powyżej; i  

b) wszystkie prawa dotyczące któregokolwiek z elementów, 
o którym mowa w ustępie powyżej i w punkcie a), w tym 
kontynuacje, kontynuacje częściowe i zgłoszenia 
wydzielone, reputacja, osobowość lub wizerunek, nazwy 
handlowe, nazwy firmy, marki, identyfikacja graficzna, logo, 
nazwy domen i adresy URL, prawa dotyczące nieuczciwej 
konkurencji, prawo do dochodzenia roszczeń za bezprawne 
używanie nazwy oraz wszystkie prawa o równoważnym lub 
podobnym skutku do praw, o których mowa w tej definicji w 
każdej jurysdykcji;  

„Złośliwy Kod " oznacza kod, pliki, skrypty, agenty lub szkodliwe 
oprogramowanie, w tym między innymi wirusy, robaki, bomby czasowe 
(time bombs), trojany (Trojan horses); 

„Aplikacje podmiotów innych niż Thomas” oznacza funkcjonalność 
aplikacji internetowych, mobilnych lub offline lub innych 
dostarczonych przez Posiadacza Konta lub trzecią stronę 
zintegrowanych z Rozwiązaniem, co oznacza między innymi aplikację 
stworzoną przez Posiadacza Konta lub dla niego; 

„Usługi Nabycia Jednostek” oznacza usługi świadczone przez Thomas 
lub Dostawcę za pośrednictwem platformy Thomas, Serwisu 
internetowego lub w inny sposób, za pomocą których Posiadacz Konta 
zakupuje Jednostki, aby zapewnić Użytkownikom Platformy dostęp do 
różnych rozwiązań i powiązanych usług, w tym dostęp do Analiz; 

„Dalsze Przekazywanie Danych” oznacza dalsze przekazywanie 
Eksportowanych Danych Osobowych przez Importera Danych do 
strony trzeciej, kiedy to w przypadku zaistnienia braku zobowiązań 
wymienionych w punkcie 8.5 niniejszych OWU przekazanie 



 

©Thomas International Ltd. 2019, 2020  Ogólne Warunki Usług _OWU 
01/06/2020  Strona 9 z 10

spowodowałoby naruszenie Przepisów dotyczących Ochrony Danych 
po stronie Eksportera Danych; 

„Dzień Rozpoczęcia Realizacji Zamówienia” oznacza dzień akceptacji 
przez drugą stronę warunków odnoszących się do realizacji 
zamówienia zgodnie z punktem 1.5 niniejszych OWU;  

„Formularz Zamówienia " oznacza pisemny dokument zamówienia lub 
formularz zamówienia online określający Rozwiązanie/-a i powiązane 
usługi oraz Produkty Końcowe, które mają być dostarczone 
Posiadaczowi Konta na podstawie i zgodnie z Umową Ramową 
i niniejszymi OWU oraz który jest zawarty pomiędzy Posiadaczem 
Konta a Dostawcą, w tym wszystkie załączniki i suplementy do takiego 
formularza; 

„Okres ważności Zamówienia" oznacza: 

a) okres podany w stosownym Formularzu Zamówienia 
dotyczący Zamówienia; lub 

b) w sytuacji, gdy taki okres nie jest podany, okres liczony od 
Dnia Rozpoczęcia Realizacji Zamówienia do momentu 
zakończenia Zamówienia zgodnie z jego warunkami; 

„Dozwolony Cel" oznacza określony dozwolony/-e cel/-e, dla którego 
Rozwiązanie może być wykorzystane, jak określono dla właściwego 
Rozwiązania w odpowiednim Formularzu Zamówienia i/lub Umowie 
ramowej;  

„Dane osobowe" znaczenie opisane w Przepisach dotyczących 
Ochrony Danych; 

„Licencja na Platformę" oznacza sublicencję udzieloną Posiadaczowi 
Konta w celu dostępu do oraz użytkowania Platformy Thomas 
i świadczenia usług online oraz dostarczania powiązanych Produktów 
Końcowych zgodnie Formularzem Zamówienia lub Umową ramową; 

„Użytkownik Platformy" oznacza, w odniesieniu do Licencji na 
Platformę, uprawnionych użytkowników wyznaczonych przez 
Posiadacza Konta zgodnie z punktem 4 niniejszych OWU; 

„Odpowiedni Transfer" oznacza przekazywanie Danych Osobowych 
pomiędzy podmiotami określonymi w niniejszych OWU i/lub firmę 
Thomas (odpowiednio), kiedy to w przypadku zaistnienia braku 
zobowiązań wymienionych w punkcie 8.5 niniejszych OWU 
przekazanie Danych Osobowych spowodowałoby naruszenie 
Przepisów dotyczących Ochrony Danych; 

„SKU (SCCs)’’ oznacza zarówno (w zależności od okoliczności):  

a) standardowe klauzule umowne odnoszące się do 
przekazywania danych pomiędzy administratorem w UE 
a administratorem poza UE na mocy decyzji Komisji 
2004/915/EC; jak także 

b) jakiekolwiek równoważne standardowe klauzule umowne w 
tym opisane powyżej (a) i zaaprobowane przez rząd 
Zjednoczonego Królestwa w zakresie eksportu Danych 
Osobowych od administratora z siedzibą w Zjednoczonym 
Królestwie do administratora poza granicami 
Zjednoczonego Królestwa stosownie do „okresu 
przejściowego” Zjednoczonego Królestwa i UE;  

„Zabezpieczenia” oznacza hasło lub inne środki bezpieczeństwa 
oferowane przez firmę Thomas Posiadaczowi Konta; 

„Moduł Usługi" oznacza warunki dla konkretnego typu Rozwiązania, 
które będą stanowić integralną część Zamówienia składanego przez 
Posiadacza Konta w celu dostarczenia Rozwiązania, tak jak to jest 
okresowo określane na stronie internetowej firmy Thomas; 

„Rozwiązania" oznacza różnorodne rozwiązania i usługi zamawiane 
przez Posiadacza Konta poprzez Formularz Zamówienia (zgodnie 
z Umową ramową lub Zamówieniem) i które zostaną dostarczone przez 
Dostawcę;  

„Okres obowiązywania" oznacza zakres czasowy w jakim podmioty są 
związane niniejszymi OWU, określony w punkcie 16.1(a); 

„Warunki współpracy" oznacza niniejsze OWU, zapisy Umowy 
ramowej, Formularze Zamówień, załączniki i aneksy wraz 
dokumentami stanowiącymi integralną część powyższych 
dokumentów; 

„Platforma Thomas" oznacza różnorodne Rozwiązania oraz powiązane 
usługi, Produkty końcowe, Dokumentację, udogodnienia i narzędzia 
oferowane i dostarczane przez firmę Thomas poprzez system online lub 
w inny sposób poprzez systemy Thomas, udostępniane Posiadaczowi 
Konta na podstawie niniejszych OWU; 

„Jednostka" oznacza każdą pojedynczą jednostkę zakupioną przez 
Posiadacza Konta w celu uzyskania dostępu do wszystkich lub 
niektórych Rozwiązań, zgodnie z OWU;  

W OWU, jeśli nie wymagają tego okoliczności: 

(a) nagłówki zastosowano dla ułatwienia odbioru i nie są one 
częścią OWU oraz nie stanowią odniesienia do znaczenia 
i interpretacji OWU, a także nie mają na nią wpływu; 

(b) odniesienia do płci oznaczają wszystkie płcie, a słowa 
w liczbie pojedynczej zawierają w sobie znaczenie liczby mnogiej 
i vice versa, co wynika z kontekstu; 

(c) „dzień” oznacza dzień kalendarzowy a „miesiąc” oznacza 
miesiąc kalendarzowy, chyba że określono inaczej; 

(d) odniesienie do osoby oznacza odniesienie do osoby fizycznej, 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej albo innej organizacji 
(zarówno posiadającej osobowość prawną lub jak i nie posiadającej 
jej) oraz do przedstawicieli, następców i dopuszczonych cesjonariuszy 
tej osoby);  

(e) odniesienia do prawnych, statutowych i regulacyjnych 
wymogów, zobowiązań lub postanowień zawierają prawne, 
statutowe lub regulacyjne wymogi, zobowiązania lub postanowienia, 
które okresowo mogą być zmieniane, poprawiane, ponawiane lub 
w innej formie modyfikowane;  

(f) w punkcie 8 terminy nie zdefiniowane inaczej i zapisane 
drukowanymi literami oraz „Dane Osobowe” mają znaczenie zgodne 
z odpowiednimi Przepisami dotyczącymi Ochrony Danych, 
„Przetwarzane” i „Przetwarzanie” są interpretowane zgodnie 
z definicją „Przetwarzania”, a „Naruszenie Ochrony Danych 
Osobowych” oznacza jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa 
skutkujące  przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub 
dostępem do Przetwarzanych Danych Osobowych w związku 
z Umową; i  

strona może być zarówno Eksporterem Danych i/lub Importerem 
Danych w zakresie Eksportowanych Danych Osobowych a odniesienia 
w niniejszych OWU do „Eksportera Danych” lub „Importera Danych” są 
interpretowane zgodnie z ustaleniami stron każdego Odpowiedniego 
Transferu.
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ZAŁĄCZNIK 2: OPIS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z punktem 8.5 strona będąca Eksporterem Danych będzie się stosować do poniższych postanowień: 

Podmioty Danych 

Przeniesienie danych osobowych dotyczy 
następujących kategorii podmiotów danych: 

 Obecni, dawni i przyszli klienci (włączając Posiadaczy Kont); 
 Kandydaci; 
 Użytkownicy Platformy (włączając użytkowników administracyjnych Platformy); i 
 Obecni i dawni pracownicy Posiadaczy Kont i/lub firmy Thomas/Dostawcy 

(włączając konsultantów). 

Cele Przeniesienia (Przeniesień) 

Przeniesienie ma miejsce w następujących celach:  Charakter i cel Przetwarzania Danych Osobowych określono w niniejszych OWU.  
 Cele mogą obejmować, między innymi: 

o Przetwarzanie Danych Osobowych odnoszących się do Posiadacza Konta, 
Kandydatów, Użytkowników Platformy, użytkowników administracyjnych 
Platformy i/lub konsultantów lub pracowników firmy Thomas/Dostawcy 
wynikające z interakcji w zakresie niniejszej Umowy i postanowień w zakresie 
Rozwiązań i powiązanych usług;  

o Przetwarzanie Danych Osobowych odnoszących się do klientów wynikające z 
interakcji w zakresie niniejszej Umowy i postanowień w zakresie Rozwiązań i 
powiązanych usług; i  

o Przetwarzanie Danych Osobowych w celach badawczych, włączając użycie 
Danych Osobowych Kandydatów w celu generowania przedmiotowych Danych 
Osobowych w formie anonimowej. 

Kategorie Danych 

Kategorie danych w zakresie przetworzonych 
danych osobowych obejmują: 

Dane Osobowe mogą obejmować: 

 adres 
 tytuł 
 preferowana forma grzecznościowa 
 numer telefonu 
 adres email 
 informacje kontaktowe 
 data urodzin/wiek  
 płeć 
 kraj zamieszkania 
 zawód 
 pracodawca 
 znajomość języków 
 dane konta bankowego 
 poziom wykształcenia 
 pochodzenie etniczne 
 dane dotyczące indywidualnych osiągnięć – profil demograficzny na potrzeby analiz 

tendencji/przewidywań/benchmarków  

Odbiorcy 

Przeniesione dane osobowe mogą być ujawniane 
wyłącznie następującym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców: 

Tylko do osób niezbędnych do przenoszenia jakichkolwiek danych osobowych w celu 
wykonania zobowiązań przewidzianych w Umowie, co w celu uniknięcia możliwych 
wątpliwości obejmuje firmę Thomas.  

Dane wrażliwe (gdzie stosowne) 

Kategorie danych wrażliwych w zakresie 
przetworzonych danych osobowych obejmują: 

nie dotyczy 

Informacje rejestracyjne przetwarzane przez 
eksportera danych w zakresie ochrony danych 
osobowych (tam, gdzie jest to właściwe) 

nie dotyczy 

Dodatkowe użyteczne informacje (limity 
przestrzeni użytkowej i inne stosowne 
informacje) 

nie dotyczy 

  

 


