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Podstawowe zagadnienia do uregulowania w umowie IT 
dotyczącej świadczenia usług back up  

 Bezpieczeostwo 
• Szyfrowanie (protokół SSL); 
• Firewalle; 
• Standardy atestowanych centrów danych; 
• SAS 70 i ISAE 3402. 

 Audyt, kontrola jakości 
• Zewnętrzna firma audytorska, komitety audytów, standardy, certyfikaty. 

 Personel i Podwykonawcy 
• Możliwośd korzystania z usług podwykonawstwa; 
• Wymagania co do kwalifikacji i doświadczenia podwykonawcy i jego personelu;  
• odpowiedzialnośd – solidarna, lub jak za własne działania. 

 



Podstawowe zagadnienia do uregulowania w umowie IT 
dotyczącej świadczenia usług back up  

 Gwarancja jakości (SLA) 
• Dotycząca wymaganych poziomów niezawodności; 
• Pod względem konkretnych parametrów technicznych lub zakresów czasowych 

dostępności usługi; 
• Minimalne poziomy usług; 
• Redundantnośd systemów; 
• koszta tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, częstotliwośd. 

 Usługi utrzymania i rozwoju, business continuity planning 
• Kwestie fuzji; 
• Upadłośd; 
• Odwracalnośd; 
• Cesje. 

 Wynagrodzenie, zasady rozliczeo 
• Zmiany wynagrodzeo (inflacja). 

 Kary umowne 
• Łatwiejsze dochodzenie – odpowiedzialnośd kontraktowa. 

 



Podstawowe zagadnienia do uregulowania w umowie IT 
dotyczącej świadczenia usług back up  

 Dane osobowe 

• Podstawa prawna  na przetwarzanie danych osobowych osób będących np. w 
bazach danych, które są przedmiotem umowy; 

• Wymagania zgodne z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 – dot. cloud 
computingu. 

 Odstąpienie, rozwiązanie umowy  

 Umowy licencyjne (podatki) 
 Spory, arbitraż 

• Klauzule eskalacyjne – negocjacje pomiędzy komitetami, pomiędzy 
przedstawicielami spółek, arbitraż (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i 
Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) , zapis na sąd 
polubowny, wybór właściwości miejscowej sądu i prawa, konwencje 
międzynarodowe. 

 



      Autorskie prawa majątkowe 
do programu 
komputerowego oraz 
utworów 



Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego oraz 
utworów 

 

 Utwór 

− Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia (utwór).”   

 Program komputerowy 

„programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej”  

oraz 

 „Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego 
wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu 
komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.”   

 

 Brak ustawowo zdefiniowanego pojęcia programu komputerowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego oraz 
utworów 

• Art. 50 określa odrębne pola eksploatacji: 

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego oraz 
utworów 

• Prawa majątkowe do programu komputerowego zostały określone w art. 74 ust. 4 
PrAut, obejmują prawa do: 

 

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 
programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te 
wymagają zgody uprawnionego; 

- tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 
programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

- rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego 
kopii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego oraz 
utworów 

Art. 231  Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie 
utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące 
integralną i podstawową częśd procesu technologicznego oraz mające na celu 
wyłącznie umożliwienie: 

1. przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez 
pośrednika lub 

2. zgodnego z prawem korzystania z utworu. 

 

Nie wymaga zezwolenia uprawnionego m.in.: 

art. 75 ust. 2 pkt. 1 sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z 
programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może byd 
używana równocześnie z programem komputerowym; 
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Rodzaje danych przetwarzanych w systemach backup 

Dane przetwarzane w systemach backup, jak wszelkie dane, informacje, oraz inna treśd, może 
podlegad ochronie prawnej na różnych podstawach, np. jako: 

a) dane osobowe uregulowane  

• Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) 
w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego 
przepływu tych danych oraz 

• Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.); 

b) tajemnica przedsiębiorstwa uregulowana 

•  Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. 
U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.); 

c) tajemnica bankowa lub ubezpieczeniowa uregulowane 

• Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U.  2002r. Nr 72, poz. 
665, ze zm.); 

• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. 2010, 
Nr 11, poz. 66, ze zm.); 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzaje danych przetwarzanych w systemach backup 

Dane przetwarzane w systemach backup, jak wszelkie dane, informacje, oraz inna treśd, może 
podlegad ochronie prawnej na różnych podstawach, np. jako: 

d) Informacje niejawne uregulowane 

• Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, 
poz. 1228) 

e) Utwór w rozumieniu 

• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz.U.  2000r. Nr 80, poz. 904, ze zm.) 

f) Tajemnica telekomunikacyjna uregulowana 

• Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004r. Nr 171, poz. 
1800, ze zm.) 

g) Know-how  

• w rozumieniu tajemnicy przedsiębiorstwa uregulowane w Ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji lub 

• W postaci utworu uregulowane ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Zasady ochrony danych 
osobowych w data center 



Zasady ochrony danych osobowych  

• Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej; 

• Identyfikacja bezpośrednia lub pośrednia  

• Przetwarzanie danych osobowych to: jakiekolwiek operacje dokonywane na danych 
osobowych, m.in.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie, usuwanie, zwłaszcza w systemach teleinformatycznych. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady ochrony danych osobowych  

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeostwa. 

Na administratorze danych ciąży obowiązek zapewnienia aby dane były: 

• przetwarzane zgodnie z prawem;  

• zbierane dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 
niezgodnemu z tymi celami;  

• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;  

• a także przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady ochrony danych osobowych  

Generalna zasada przekazywania przetwarzania do paostw trzecich :  

• Przekazanie danych osobowych do paostwa trzeciego może nastąpid, jeżeli paostwo docelowe 
zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (art. 47 uodo); 

• Problem przy chmurze – przetwarzanie z reguły odbywa się bez konkretyzacji lokalizacji 
serwera/infrastruktury IT. 

Administrator Danych osobowych to: 

• Organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach 
przetwarzania danych; 

• O fakcie czy dany podmiot jest, czy też nie jest administratorem decyduje jego faktyczna 
„decyzyjnośd” w zakresie środków i celów przetwarzania – nie można natomiast uregulowad 
statusu administratora umownie, np. przenieśd pełnienie tej funkcji na inny podmiot. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady ochrony danych osobowych w chmurze 

Umowa o świadczenie usług przetwarzania w chmurze w zakresie danych osobowych będzie miała 
charakter umowy powierzającej przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z Opinią nr 5/2012 Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych w sprawie przetwarzania 
danych w chmurze obliczeniowej : 

• „umowa musi co najmniej ustanawiad fakt, w szczególności, że przetwarzający ma 
przestrzegad instrukcji administratora oraz że przetwarzający (procesor) musi wdrożyd środki 
techniczne i organizacyjne, aby odpowiednio chronid dane”; 

• Grupa Robocza Art. 29 sformułowała wytyczne dotyczące wymogów, którym powinna 
odpowiadad umowa pomiędzy klientem, a dostawcą usług w chmurze, które mogą okazad się 
pomocne przy konstruowaniu takich umów. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady ochrony danych osobowych w chmurze 

Zgodnie z Opinią nr 5/2012 Grupa Robocza art. 29 formułuje m.in.  następujące wytyczne  co do 
zawartości umów z dostawcami usług w chmurze: 

1. informacje o gwarantowanym poziomie usług (SLA) i ew. konsekwencje; 

2. stosowane środki bezpieczeostwa; 

3. ramy czasowe świadczenia usługi, zakres, sposób i cel przetwarzania, rodzaje danych; 

4. zasady zwrotu danych lub zniszczenia danych; 

5. klauzula poufności; 

6. wsparcie dostawcy usług w wykonywaniu obowiązków administratora; 

7. odpowiednia regulacja możliwości podpowierzania przetwarzania danych osobowych; 

8. zawiadomienie klienta o wszelkich przypadkach naruszeo ochrony danych; 

9. obowiązek wskazania klientowi listy lokalizacji, w których dostawca będzie dane przetwarzał; 

10. monitorowanie i kontrola przetwarzania; 

11. obowiązek informowania klienta o istotnych zmianach dotyczących świadczonej usługi; 

12. rejestrowanie i kontrolowanie istotnych operacji przetwarzania; 

13. obowiązek zawiadamiania klienta o każdym prawnie wiążącym wniosku o udostępnienie danych 
osobowych przez organ egzekwowania prawa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady ochrony danych osobowych  

Zabezpieczenia umowne:  

• Geolokalizacja serwerów/infrastruktury IT; 

• wymóg rejestrowania operacji przetwarzania danych; 

• Środki techniczne i organizacyjne 
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