Zgoda na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, o kapitale zakładowym w wysokości
1.233.400,00 złotych w całości opłaconym (zwana dalej: home.pl) wraz ze spółką Dropmysite Pte Ltd
z siedzibą w Singapurze pod adresem #01-12 Block 71, Ayer Rajah Crescent Singapore 139951,
zarejestrowaną pod numerem 201135917D (zwaną dalej Producentem), świadczą Usługi Dropsuite
Basic Backup (zwane dalej Usługami), zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do
Regulaminu tych Usług, dostępnego na stronie internetowej home.pl pod adresem:
https://home.pl/regulaminy.
Świadczenie Usług Dropsuite Basic Backup obejmuje również wykonanie czynności pomocy
technicznej, przy czym – z uwagi na okoliczność, iż twórcą oprogramowania służącego do korzystania
z Usług jest Producent, dla wykonania czynności pomocy technicznej niezbędny jest czynny udział
Producenta. Z tego powodu Producent musi mieć zapewnioną możliwość dostępu do danych osobowych
wykorzystywanych przez Klienta przy logowaniu do Usług poprzez Panel Klienta na stronie
internetowej home.pl. Dotyczy to następujących danych osobowych:
1) adresu e-mail wykorzystywanego w procesie uzyskania dostępu (logowania) do Usługi;
2) numeru IP urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu (logowania) do Usługi.
Dane osobowe wskazane powyżej są przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej, lecz świadczenie pomocy technicznej może wymagać zdalnego dostępu do tych danych
osób zatrudnionych przez Producenta, znajdujących się w Singapurze, który jest państwie trzecim w
rozumieniu rozporządzenia 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 (dalej jako „RODO”). Umożliwienie personelowi Producenta dostępu do powyższych
danych powinno być traktowane jako przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego w rozumieniu
RODO.
home.pl informuje, że Singapur jako państwo trzecie w rozumieniu RODO nie zapewnia standardu
ochrony danych osobowych jaki wynika z przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności
z RODO, gdyż na terenie Singapuru przepisy te nie mają zastosowania. Oznacza to , że z udostępnieniem
danych osobowych Producentowi zlokalizowanemu w państwie trzecim wiąże się potencjalne ryzyko,
iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO. Należy jednak zastrzec,
że dotyczy to wyłącznie dwóch wskazanych powyżej danych, a home.pl oraz Producent współpracują
w celu eliminacji ryzyka naruszenia danych osobowych.
Mając na względzie powyższe, niniejszym wyrażam w trybie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO zgodę na
przekazanie przez home.pl dotyczących mnie danych osobowych, to jest:
1) adresu e-mail wykorzystywanego w procesie uzyskania dostępu (logowania) do Usługi Dropsuite
Basic Backup;
2) numeru IP urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu (logowania) do Usługi Dropsuite
Basic Backup
do Producenta w celu świadczenia pomocy technicznej dotyczącej Usług Dropsuite Basic Backup – w
zakresie niezbędnym do zapewnienia tej pomocy technicznej.
Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
Dla skutecznego odwołania zgody niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia o odwołaniu
niniejszej zgody i przekazanie go do home w formie wiadomości email na adres e-mail:
info@home.net.pl lub w formie papierowej – osobiście w siedzibie home.pl wskazanej w Regulaminie
lub listem poleconym na adres siedziby home.pl wskazany w Regulaminie. Jednocześnie przyjmuję do

wiadomości, że odwołanie zgody spowoduje brak możliwości świadczenia Usług przez home.pl i / lub
Producenta w całości lub w części, co może doprowadzić do rozwiązania przez home.pl z przyczyn
leżących po mojej stronie umowy na świadczenie Usług Dropsuite Basic Backup.

