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GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX

SEKCJA I: WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
A. CEL I ZAKRES PROGRAMU; MATERIAŁY
Jako firma Colfax zobowiązujemy się do ochrony prywatności danych osobowych, z którymi
możemy mieć styczność w związku z naszą działalnością. Zaprojektowaliśmy ten globalny
program ochrony prywatności („Program”), by dalej realizować to zobowi ązanie oraz
stworzyć globalne ramy w celu zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(UE) 2016/679 („RODO”) oraz wymogami dotyczącymi prywatności danych na całym świecie.
Program ma na celu edukowanie naszych wewnętrznych interesariuszy o politykach
i praktykach, które przyjęliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby
zapewnić naszym globalnym firmom, których lokalizacje lub produkty mogą wymagać
dostosowanych lub ukierunkowanych procedur ochrony prywatności, wysokie standardy oraz
zasady, którymi będą się kierować w kwestii zgodności.
Program składa się z następujących elementów:
1. Wprowadzenie i podstawowe zasady. Niniejsze wprowadzenie określa cel i zakres
Programu, przedstawia podstawowe klasyfikacje i zasady, które leżą u podstaw Programu,
a także określa wytyczne dotyczące współpracy z organami ochrony danych,
komunikowania kwestii związanych z ochroną prywatności oraz bieżącego monitorowania
i przeglądu Programu.
2. Organizacja i odpowiedzialność. Sekcja ta dokumentuje strukturę zarządzania
Programem oraz określa wytyczne dla naszych praktyk administracyjnych w zakresie
przetwarzania danych osobowych, praw podmiotów danych, zarządzania kadrami oraz
ciągłej zgodności z przepisami.
3. Bezpieczeństwo informacji. Sekcja dotyczy naszej infrastruktury danych i technologii,
a także zabezpieczenia naszych fizycznych pomieszczeń w celu ochrony danych
osobowych i poufnych.
4. Reagowanie na incydenty. Sekcja ta opisuje nasze procedury identyfikacji, zgłaszania,
badania, rozwiązywania i dokumentowania faktycznych lub podejrzewanych incydentów
związanych z bezpieczeństwem, które mogą zagrażać prywatności lub bezpieczeństwu
danych osobowych.
5. Zarządzanie dostawcami i nadzór. Polityka ta określa proces selekcji dostawców
i zarządzania nimi oraz zapewnia wytyczne, w tym standardowe zapisy umowy, którymi
w określonych przypadkach należy się kierować w negocjacjach w zakresie zawierania
umów z dostawcami.
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6. Słownik terminów. Dokument ten zawiera definicje ważnych terminów często używanych
w tym Programie, w tym takie terminy, jak „współpracownicy”, „przetwarzanie”,
„sprzedawca” itd. Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi terminami.
Program ten jest również wspierany dodatkowymi wytycznymi, do których zawiera
odniesienia. Wytyczne te są albo określone w tym Programie albo można znaleźć je
w Załącznikach do Programu. Są nimi:


Wskazówki dotyczące wykorzystania technologii firmy Colfax (Załącznik A);



Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa informacji (Załącznik B);



Wskazówki dotyczące zarządzania dostawcami i nadzoru (strony 22-24 niniejszego
dokumentu);



Wytyczne wyboru dostawcy (Załącznik C);



Plan reagowania na incydenty (strony 25-34 niniejszego dokumentu);



Przewodnik dotyczący ochrony prywatności dla współpracowników Colfax
(Załącznik D);



Powiadomienie o ochronie prywatności dla współpracowników Colfax (Załącznik E);



Informacja o ochronie prywatności na stronach internetowych (Załącznik F); i



Zasady dotyczące wykorzystania plików cookie na stronach internetowych
(Załącznik G).

Niniejszy Program ma zastosowanie do firmy Colfax Corporation i wszystkich jej globalnych
firm i podmiotów zależnych, w tym ESAB i Howden, indywidualnie i łącznie określanych
w niniejszym dokumencie jako „Colfax”.
Wszyscy współpracownicy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, są objęci tym Programem
i muszą go przestrzegać przez cały czas. Wszyscy współpracownicy powinni zapoznać się
z P1rzewodnikiem dotyczącym kwestii ochrony prywatności dla współpracowników,
aby uzyskać więcej informacji o swoich obowiązkach. Nieprzestrzeganie tego Programu
może zwiększyć ryzyko niewłaściwego dostępu, wykorzystania, ujawnienia, utraty lub
kradzieży danych osobowych, z którymi Colfax ma styczność w związku ze swoją
działalnością.
Każdy współpracownik, który narusza niniejszy Program, może podlegać odpowiednim
działaniom dyscyplinarnym lub innym środkom zaradczym, włącznie z rozwiązaniem
stosunku pracy, o ile jest to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa i warunkami
zatrudnienia.
Szczegółowe pytania lub wątpliwości dotyczące tego Programu lub kwestii związanych
z prywatnością lub bezpieczeństwem danych należy kierować do Zespołu ds. zgodności
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z przepisami w zakresie ochrony prywatności (jak określono poniżej na stronie 11) na adres
gdpr@colfaxcorp.com.

B. KLASYFIKACJA DANYCH ORAZ UCZCIWE I ZGODNE Z PRAWEM
PRZETWARZANIE DANYCH
Colfax bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Jako fundament
tej ochrony, musimy zrozumieć, co mamy na myśli, gdy mówimy o „danych osobowych”
i pokrewnej terminologii. Należy pamiętać, że poniższe przykłady nie są wyczerpujące, lecz
tylko dają wgląd w szeroki zakres danych osobowych, którymi możemy się zajmować
w związku z naszą działalnością.
Podczas gdy dokładna definicja „danych osobowych” i stosowanej terminologii (np.
„informacje osobowe”, „informacje identyfikujące osobę”) mogą się różnić w zależności od
przepisów prawa i jurysdykcji, „dane osobowe” odnoszą się ogólnie do wszelkich informacji
dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Przykłady „danych
osobowych” obejmują imię i nazwisko osoby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer
telefonu, identyfikator wydany przez organ administracji publicznej, inny niepowtarzalny
identyfikator, taki jak adres IP, numer pliku cookie lub numer seryjny urządzenia, a także
cechy osobiste, w tym fotografie, próbki pisma ręcznego itp.
Istnieje podzbiór danych osobowych powszechnie określany jako „wrażliwe dane osobowe”,
który wymaga wyższego poziomu ochrony ze względu na swój charakter i ryzyko większego
naruszenia prywatności. Wrażliwe dane osobowe obejmują dane osobowe, które:
(1) Dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych lub
religijnych, przekonań filozoficznych lub innych, członkostwa w związkach zawodowych
lub stanu zdrowia, danych biometrycznych, danych genetycznych, życia seksualnego,
orientacji seksualnej lub wyroków karnych;
(2) Składają się z imienia i nazwiska osoby (lub pierwszej litery imienia i nazwiska)
w połączeniu z innym elementem danych, które w przypadku naruszenia mogą
doprowadzić do kradzieży tożsamości lub oszustwa finansowego, takie jak wydany przez
państwo numer identyfikacyjny, numer konta finansowego, numer karty płatniczej, data
urodzenia, nazwisko panieńskie matki, podpis elektroniczny, informacje na temat
ubezpieczenia zdrowotnego; lub
(3) Składają się z danych do logowania, takich jak nazwa użytkownika i hasło lub
odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa, które umożliwiają dostęp do konta online lub
systemu informacyjnego.
Zasadniczo niniejszy Program dotyczy ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych
osobowych oraz, w stosownych przypadkach, wprowadza dodatkowe podwyższone
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zabezpieczenia w przypadku wrażliwych danych osobowych, jakie mogą być wymagane
przez obowiązujące przepisy prawa.
Niektóre przepisy dotyczące prywatności wymagają, aby przed przetwarzaniem jakichkolwiek
danych osobowych lub wrażliwych danych osobowych organizacje musiały potwierdzić, że
takie przetwarzanie będzie uczciwe wobec osoby, której dane dotyczą i będzie miało
podstawę prawną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Artykuł 6 RODO zawiera listę „podstaw prawnych” dla przetwarzania danych osobowych:



Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której podmiot danych
jest stroną lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy, o które wnioskuje
podmiot danych;



Przetwarzanie danych jest niezbędne dla uzasadnionych interesów administratora
danych lub osoby trzeciej, chyba że takie interesy są podrzędne w stosunku do
interesów podmiotu danych lub podstawowych praw i wolności;



Przetwarzanie danych jest konieczne, aby organizacja spełniała obowiązujące
zobowiązania prawne; lub



Podmiot danych zgodził się na przetwarzanie danych.

Colfax w pełni zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w ograniczonym
zakresie, zgodnie z warunkami rozporządzenia RODO oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
tego, co kwalifikuje się jako dane osobowe lub wrażliwe dane osobowe, skonsultuj się
z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności.

C. OCHRONA PRYWATNOŚCI Z ZAŁOŻENIA
1. Podstawowe zasady
Program opiera się na następujących podstawowych zasadach ochrony prywatności:
Legalność, uczciwość
i przejrzystość

Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie
z prawem, uczciwie oraz w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane są przetwarzane, jeśli dotyczy.

Ograniczenie celu

Dane osobowe powinny być gromadzone do określonych,
jednoznacznych i legalnych celów. Nie powinniśmy
przetwarzać danych osobowych w sposób niezgodny z tymi
celami.
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Minimalizacja danych

Dane osobowe powinny być adekwatne, istotne
i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku
z celami, dla których są one przetwarzane.

Dokładność

Dane osobowe powinny być dokładne i, w razie
konieczności, aktualizowane. Należy podjąć wszelkie
rozsądne kroki w celu zapewnienia, by dane osobowe, które
są niedokładne w odniesieniu do celów, dla których są
przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub
poprawione.

Ograniczenie
przechowywania

Dane osobowe powinny być przechowywane w formie
umożliwiającej identyfikację osób tylko przez okres,
w którym jest to konieczne do celów, dla których są one
przetwarzane.

Uczciwość i poufność

Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy
użyciu odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

Odpowiedzialność

Powinniśmy być w stanie wykazać, poprzez prowadzenie na
bieżąco ewidencji i dokumentacji naszych polityk i praktyk,
zgodność ze środkami, które wprowadzają w życie zasady
określone powyżej.

2. Prywatność z założenia i domyślnie
Program przyjmuje także podstawowe koncepcje ochrony prywatności z założenia
i domyślnie, które przedstawiają plan włączenia kwestii związanych z ochroną
prywatności i bezpieczeństwem danych do modeli biznesowych, cykli rozwoju produktów
i usług oraz nowych technologii.
Prywatność z założenia oznacza uwzględnienie prywatności od samego początku
istnienia produktu, usługi lub procesu biznesowego — od opracowania i wdrożenia
poprzez cały cykl życia. Prywatność domyślnie oznacza wybór najbardziej chroniącego
prywatność ustawienia domyślnego – na przykład w przypadku wielu dostępnych
ustawień, takich jak „tylko ja” i „udostępnianie publicznie”, wybór opcji „tylko ja” jako opcji
domyślnej, chyba że podmiot danych wskazuje inaczej; lub, w przypadku gdy okres
przechowywania danych można ustawić na określony czas, wybór jako domyślnego
minimalnego okresu czasu przechowywania niezbędnego do osiągnięcia zamierzonego
celu biznesowego.
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Colfax rozumie korzyści płynące z wdrożenia mechanizmów technicznych
i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z zasadami ochrony prywatności
z założenia na wczesnym etapie rozwoju i utrzymania tych mechanizmów w cyklu życia
produktu lub usługi. Ogólnie rzecz biorąc, potrzeba mniej zasobów organizacyjnych, aby
stworzyć operację przetwarzania danych zgodną z określonymi wymaganiami od
podstaw, niż wymagałoby ponowne sprawdzenie i modernizacja istniejącego systemu
w późniejszym terminie.
Współpracownicy powinni skonsultować się z zespołem prawnym ds. platformy / biznesu
na początku opracowywania produktu, aby ocenić, który mechanizmy ochrony
prywatności z założenia i domyślne mogą być odpowiednie.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI OCHRONY DANYCH
Program i inne informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Colfax mogą
podlegać kontroli odpowiednich organów ochrony danych w celu monitorowania zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa. Będziemy współpracować z organami ochrony danych
w dobrej wierze, zgodnie z niniejszym Programem oraz naszymi zobowiązaniami w kwestii
etyki i zgodności z przepisami. Aby wypełnić nasz prawny obowiązek ochrony danych
osobowych, powinniśmy najpierw ustalić autentyczność i zgodność z prawem każdego
wniosku o przeprowadzenie kontroli przez rzekomy organ ochrony danych. W tym celu
wszystkie wnioski o kontrole otrzymane przez współpracowników należy niezwłocznie
kierować do Działu Prawnego Colfax. Żaden współpracownik nie może zezwolić na dostęp
żadnemu rzekomemu organowi ochrony danych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia
z Działu Prawnego Colfax.
Colfax będzie aktywnie analizować i rozważać wszelkie decyzje podejmowane przez
odpowiednie organy ochrony danych w kwestiach związanych z ochroną danych, które mogą
mieć wpływ na Program. W razie potrzeby Colfax udostępni odpowiedni personel do
komunikacji z organem ochrony danych w odniesieniu do Programu. Naszą zasadą jest
przestrzeganie wszelkich formalnych decyzji właściwego organu ochrony danych w kwestiach
związanych z interpretacją i stosowaniem Programu, w przypadku których nie przysługuje
prawo do odwołania.

E. PROCEDURA POSTĘPOWANIA
Zapewniamy proces, w którym osoby fizyczne mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące
zgodności z niniejszym Programem i obowiązującymi przepisami prawa.
Współpracownicy mogą zgłaszać wszelkie takie wątpliwości Zespołowi ds. zgodności
z przepisami w zakresie ochrony prywatności lub:
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Któremukolwiek z członków Działu Prawnego Colfax; lub



Odpowiedzialnemu kierownikowi ds. kadr; lub



Na infolinię ds. Etyki Colfax Corporation ( „Infolinia ds. Etyki”) pod numerem 888469-1538 (w przypadku współpracowników spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady
należy użyć numeru powiązanego z Twoją lokalizacją zgodnie z Wykazem 1) lub za
pośrednictwem witryny Colfax Corporation poświęconej kwestiom etyki pod adresem
www.colfaxcorp.ethicspoint.com.



Klienci lub inne osoby trzecie mające wątpliwości związane z ochroną prywatności
powinny być niezwłocznie kierowani do kontaktu z nami na adres
gdpr@colfaxcorp.com lub na stronie www.colfaxcorp.ethicspoint.com.

Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności lub osoba przez niego
wyznaczona dokumentuje szczegóły każdego otrzymanego zapytania, w tym (a) datę jego
otrzymania, (b) kopię pisemnego powiadomienia, jeśli takie istnieje lub ogólny opis, jeśli
zapytanie było przekazane ustnie, (c) kopię pisemnego oświadczenia złożonego
w odpowiedzi przekazanego osobie składającej zapytanie oraz (d) ogólny opis sposobu,
w jaki problem został rozwiązany. Zachowamy kopie takiej dokumentacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

F. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA ODWETOWI
Współpracownicy zgłaszający wątpliwości w dobrej wierze są chronieni przed działaniami
w odwecie zgodnie z obowiązującym prawem i polityką Colfax. Colfax nie będzie tolerować
żadnych działań w odwecie za zgłaszanie istniejących lub potencjalnych naruszeń tego
Programu lub pomoc w dochodzeniu w ramach tego Programu. Każda osoba, która
uczestniczy w działaniach w odwecie, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu,
w tym w stosownych przypadkach, rozwiązaniu stosunku pracy, zgodnie z warunkami
zatrudnienia.

G. BIEŻĄCE MONITOROWANIE I PRZEGLĄD
Colfax będzie na bieżąco sprawdzać i oceniać ten Program, w tym w odniesieniu do polityki
i wytycznych Colfax dotyczących ochrony prywatności, systemów informatycznych, polityki
bezpieczeństwa, zarządzania dostawcami i szkoleń współpracowników. Taki przegląd
Programu ma na celu upewnienie się, że Program nadal działa w sposób racjonalnie
zoptymalizowany w celu ochrony prywatności danych osobowych, którymi się posługujemy
oraz nadal spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie wykryte problemy
lub przypadki niezgodności z tym Programem powinny być zgłaszane Zespołowi ds.
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zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności, który zapewni podjęcie właściwych
działań naprawczych.
Uznając, że globalne wdrożenie tego Programu i zmieniające się otoczenie regulacyjne
wymaga możliwości jego dostosowywania, możemy od czasu do czasu aktualizować ten
Program w celu wdrożenia nowych polityk i procedur lub modyfikacji już istniejących.
Wszelkie dodatkowe zasady i procedury lub poprawki do tego Programu muszą zostać
zatwierdzone przez Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności.
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GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX

SEKCJA II: ORGANIZACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
A. STRUKTURA ZARZĄDZANIA
Colfax uważa, że skuteczne zarządzanie, wdrażanie i nadzór Programu wymaga
wyznaczenia wykwalifikowanych osób do określonych ról. W tym celu wyznaczyliśmy osobę
kontaktową ds. ochrony prywatności z Działu Prawnego Colfax do koordynacji z zespołem
zarządzającym Colfax w celu stworzenia globalnego wielofunkcyjnego i wieloplatformowego
zespołu współpracowników („Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony
prywatności”) z wiedzą i nadzorem nad naszymi działaniami w zakresie ochrony prywatności
i bezpieczeństwa informacji.
Osoba kontaktowa ds. ochrony prywatności lub odpowiedni członek zespołu zarządzającego
Colfax będzie okresowo składać raporty Radzie Dyrektorów Colfax lub jej komitetowi we
wszystkich sprawach związanych z Programem.

B. POWIADOMIENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Aby promować przejrzystość, zamieścimy wyraźne i kompleksowe powiadomienie o ochronie
prywatności, opisujące w prosty sposób, jak wykorzystywane są dane osobowe oraz komu są
one udostępniane, chyba że istnieje uzasadniona podstawa w ramach obowiązującego
prawa, aby tego nie robić.
Powiadomienia o ochronie prywatności podlegają różnym wymaganiom w zależności od
rodzaju danych, rodzaju osób lub jurysdykcji, których dotyczą. W związku z tym możemy
publikować wiele różnych powiadomień o ochronie prywatności. Przed wdrożeniem
jakichkolwiek nowych praktyk przetwarzania danych współpracownicy powinni skonsultować
się z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności, aby zapewnić
zgodność praktyk z Programem, obowiązującym powiadomieniem o ochronie prywatności
oraz obowiązującym prawem. Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony
prywatności jest odpowiedzialny za koordynację okresowego przeglądu wszelkich
powiadomień o ochronie prywatności w celu zapewnienia, że są one zgodne z obecnymi
praktykami Colfax i obowiązującym prawem.

1. Pliki cookie
Pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych to małe linie kodu zaprojektowane
w celu pasywnego zbierania informacji o interakcjach osób z naszymi platformami
internetowymi. Niektóre jurysdykcje wymagają jasnego i wszechstronnego
powiadomienia o stosowaniu plików cookie. W tym celu umieszczamy Powiadomienie
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o stosowaniu plików cookie na naszych platformach cyfrowych zgodnie
z obowiązującym prawem.
Przed wdrożeniem plików cookie na naszych cyfrowych platformach, współpracownicy
powinni skonsultować się z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony
prywatności, aby zapewnić zgodność praktyk z Programem, obowiązującym
powiadomieniem o stosowaniu plików cookie oraz obowiązującym prawem.

C. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI
Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych dzieci zazwyczaj podlega
podwyższonym ograniczeniom na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych na całym
świecie. Nasze podejście do gromadzenia danych obejmujących dane osobowe dzieci
zaczyna się od założenia, że nie będziemy gromadzić, wykorzystywać ani w żaden inny
sposób przetwarzać danych osobowych dzieci, chyba że jest to absolutnie konieczne (np.
w celu zapewnienia świadczeń z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego dzieciom
współpracowników). Dane osobowe dzieci definiujemy jako dane osobowe osoby w wieku
poniżej 18 lat. Przed gromadzeniem jakichkolwiek danych osobowych dzieci,
współpracownicy powinni skonsultować się z Zespołem ds. zgodności z przepisami
w zakresie ochrony prywatności, aby zapewnić zgodność praktyk z Programem oraz
obowiązującym prawem.

D. POWIADOMIENIA ORGANU OCHRONY DANYCH I REJESTRACJE
OCHRONY DANYCH
Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności jest odpowiedzialny za
sprawdzenie, czy mamy obowiązek potwierdzania lub zgłaszania rejestracji w jakimkolwiek
urzędzie ochrony danych naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Poinformujemy odpowiedni organ ochrony danych, zgodnie z wymogami prawa, o danych
osobowych, które gromadzimy, celach, dla których gromadzimy takie dane osobowe oraz
o tym, czy dane osobowe są przekazywane poza granice kraju, w którym zostały pierwotnie
zgromadzone.

E. PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH
1. Wnioski dostępu przez podmiot danych
Osoba fizyczna, której dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy, może napisać do
nas i poprosić o uporządkowaną, możliwą do odczytu maszynowego kopię danych
osobowych przechowywanych przez Colfax. Jeśli dane osobowe okażą się niedokładne,
osoba fizyczna może poprosić o poprawienie, aktualizację, usunięcie lub dezaktywację
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danych. Osoby fizyczne mogą również sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych
osobowych w ograniczonych okolicznościach. Colfax rozważy każdy wniosek
i odpowiednio zareaguje w oparciu o obowiązujące prawo.
i. Złożenie wniosku
Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek:




E-mailem na adres: gdpr@colfaxcorp.com
Pocztą tradycyjną na adres:
Colfax
ATTN: Privacy Compliance Team
420 National Business Parkway, Suite 500
Annapolis Junction, MD 20701



Kontaktując się z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony
prywatności bezpośrednio, jeśli osoba fizyczna jest współpracownikiem,
kontrahentem, sprzedawcą lub innym współpracownikiem Colfax.

Od osób składających wnioski wymaga się potwierdzenia, że wszelkie dane
osobowe, których dotyczy wniosek, odnoszą się tylko do nich samych oraz że
wszelkie przekazane dane osobowe są kompletne i dokładne zgodnie z ich
najlepszą wiedzą. Jeśli wnioski są bezpodstawne, nadmierne lub powtarzalne,
możemy odmówić realizacji wniosku lub poprosić o uzasadnioną opłatę jako
rekompensatę za realizację wniosku według naszego uznania.
ii. Odpowiadanie na prośbę
Colfax dołoży uzasadnionych starań, aby potwierdzać otrzymanie wniosków oraz
odpowiadać na nie w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo. Jeśli
wniosek jest niejasny, nieprecyzyjny lub nieuzasadniony, odpowiemy, prosząc
o wyjaśnienie wniosku lub odrzucając wniosek ze względu na brak specyfikacji.
Odpowiedź może zawierać wyjaśnienie, że konieczne jest potwierdzenie tożsamości
osoby lub potwierdzenie wystarczających informacji, aby umożliwić Colfax
zlokalizowanie żądanych danych osobowych.
Zrealizujemy odpowiednie wnioski w terminie wymaganym przez obowiązujące
prawo. Jeżeli dostęp do danych osobowych jest wymagany przez obowiązujące
prawo, Colfax zapewni taki dostęp.
iii. Odrzucanie wniosków
O ile nie jest to zabronione na mocy obowiązującego prawa, Colfax może odrzucić
wnioski w części lub w całości, gdy dane osobowe:
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Są uzyskane lub przechowywane w celu zapobiegania przestępstwu lub
wykrycia go, lub gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych danych
ze względu na podstawy prawa krajowego lub międzynarodowego;







Są niezbędne do zgodnych z prawem celów biznesowych;
Są objęte prawnym lub innym zawodowym przywilejem;
Dotyczą osób trzecich;
Dotyczą praw i wolności innych osób;
Posiadają zakres bądź charakter, ze względu na który wyszukiwanie tych
danych wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku lub miałoby
nieproporcjonalny efekt.

iv. Odpowiedzi w przypadku sporu
Jeśli Colfax otrzyma powiadomienie o toczącym się sporze, zespół ds. zgodności
z przepisami w zakresie ochrony prywatności zostanie powiadomiony oraz zostaną
przydzielone odpowiednie zasoby w celu zbadania i udzielenia odpowiedzi na spór.

2. Zgoda
W przypadku, gdy Colfax opiera się na zgodzie jako prawnej podstawie przetwarzania
danych, dołożymy wszelkich starań, aby zachować aktualną pisemną dokumentację
dotyczącą zgody uzyskanej od osoby, gdzie jest to uzasadnione i stosowne, w tym datę
udzielenia zgody oraz przetwarzania danych, na które dana osoba wyraziła zgodę.
Odmowa udzielenia zgody lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez osobę fizyczną może skutkować niemożnością ukończenia przetwarzania, dla
którego zgromadzono dane.

F. ZARZĄDZANIE KADRĄ
1. Praktyki w zakresie zatrudnienia
Zasadniczo gromadzimy dane osobowe od osób ubiegających się o pracę oraz nowych
pracowników lub kontrahentów w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem
celach, w oparciu o to, jakie dane osobowe potrzebne są do rozpatrzenia wniosku
o pracę i oceny kandydata zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy wykorzystywać
dane osobowe z obszaru zarządzania kadrami tylko w sposób zgodny z celami, dla
których zostały one pierwotnie zgromadzone i nie będziemy przechowywać danych
osobowych dłużej niż jest to konieczne. Przekażemy powiadomienie o naszych
praktykach w odniesieniu do takich danych osobowych kandydatom do pracy,
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współpracownikom i kontrahentom zgodnie z sekcją Powiadomień o ochronie
prywatności powyżej.
W niektórych dopuszczalnych przypadkach Colfax wykorzystuje sprawdzenie historii
w celu oceny i weryfikacji kwalifikacji i charakteru kandydatów do pracy
i współpracowników, stosownie do przypadku. Jeśli jest to wymagane przez
obowiązujące prawo, kierownik ds. kadr powiadomi kandydatów lub współpracowników
przed przeprowadzeniem sprawdzenia historii i uzyska ich zgodę, jeśli to konieczne.
Wszystkie kontrole historii są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym
przestrzegając wszelkich ograniczeń w zakresie gromadzenia określonych rodzajów
danych osobowych w związku ze sprawdzeniem historii.

2. Szkolenia
Colfax zapewni odpowiednie szkolenia współpracownikom, którzy gromadzą,
wykorzystują, uzyskują dostęp lub zarządzają danymi osobowymi lub którzy są
zaangażowani w opracowywanie produktów, usług lub narzędzi wykorzystywanych do
gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych.
i. Opiekun szkoleniowy
Colfax wyznaczy opiekuna szkoleniowego odpowiedzialnego za zapewnienie
niezbędnych szkoleń w zakresie Programu wszystkim współpracownikom. Opiekun
szkoleniowy jest odpowiedzialny za przechowywanie wszystkich materiałów
szkoleniowych i dokumentacji ukończenia szkoleń.
Opiekun szkoleniowy jest odpowiedzialny za monitorowanie skuteczności szkoleń,
koordynację okresowych ponownych szkoleń w razie potrzeby oraz aktualizowanie
programu szkoleniowego okresowo, zgodnie z potrzebami, aby odzwierciedlić
zmiany w Programie.
ii. Program szkoleniowy
Wszyscy współpracownicy mający dostęp do danych osobowych, pomieszczeń,
w których przechowywane są dane osobowe bądź naszych sieci lub systemów,
w których przechowywane są dane osobowe zostaną przeszkoleni w zakresie
Programu. Szkolenie obejmie tematy, które są niezbędne i odpowiednie dla
współpracowników w celu wykonywania ich poszczególnych funkcji zawodowych
zgodnie z obowiązującym prawem. Opiekun szkoleniowy przechowuje
dokumentację wszystkich współpracowników, którzy ukończyli szkolenie. Brak
uczestnictwa w szkoleniach może skutkować poddaniem współpracowników
działaniom dyscyplinarnym, zgodnym z sekcją Działań dyscyplinarnych poniżej.
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Colfax nie jest zobowiązany do szkolenia sprzedawców, podwykonawców lub ich
współpracowników, chyba że podlegają oni naszej bezpośredniej kontroli lub w inny
sposób są kierowani na szkolenia przez Zespół ds. zgodności z przepisami
w zakresie ochrony prywatności.

3. Monitorowanie
Colfax może monitorować współpracowników w miejscu pracy zgodnie z obowiązującym
prawem, lokalnymi przepisami dotyczącymi pracy oraz porozumieniami między
zakładami / związkami zawodowymi, tylko w najbardziej ograniczony sposób, który
ułatwia realizację ograniczonej i konkretnej potrzeby biznesowej.

4. Działania dyscyplinarne
Każdy współpracownik, który narusza niniejszy Program, może podlegać odpowiednim
działaniom dyscyplinarnym lub innym środkom zaradczym, włącznie z rozwiązaniem
stosunku pracy, o ile jest to uzasadnione okolicznościami, obowiązującymi przepisami
prawa i warunkami zatrudnienia współpracownika lub istotne z punktu widzenia umów
z radą/związkiem zawodowym.

G. UJAWNIANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy udostępniać i ujawniać dane osobowe tylko w razie potrzeby i zgodnie
z obowiązującym prawem oraz obowiązującymi powiadomieniami i zgodami stosowanymi do
gromadzenia danych osobowych. Na przykład możemy udostępniać dane osobowe:



Zgodnie z ważnym orzeczeniem sądu, wezwaniem sądowym lub wezwaniem do
egzekwowania prawa;



W ramach dochodzeń rządowych lub regulacyjnych;




W związku z postępowaniem upadłościowym lub związanym z niewypłacalnością;
Osobom trzecim zaangażowanym przez Colfax w ograniczonych dozwolonych
celach (np. Workday); i



W wyniku transakcji sprzedaży Colfax lub części aktywów lub firm Colfax.

Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności będzie odpowiedzialny za
aktualizowanie powiadomień o ochronie prywatności w celu uwzględnienia informacji na
temat naszych praktyk w zakresie ujawniania i udostępniania danych.
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1. Zarządzenie dostawcami
Colfax może udostępniać informacje dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe
w imieniu Colfax w różnych uzasadnionych celach biznesowych, takich jak zarządzanie
kadrami i realizacja świadczeń, przetwarzanie płatności, obsługa klienta, analityka,
hosting lub usługi dystrybucji. Udostępnianie danych osobowych dostawcom odbywa się
zgodnie z niniejszym Programem i obowiązującym prawem. Przed skontaktowaniem się
z jakimkolwiek dostawcą skonsultuj się z Kierownikiem ds. Ochrony Prywatności
i sprawdź sekcję Programu poświęconą Polityce zarządzania dostawcami i nadzoru
w celu uzyskania instrukcji oraz informacji o ograniczeniach w zakresie udostępniania
danych osobowych dostawcom.

2. Udostępnianie partnerom
Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych partnerom firmowym należy
skonsultować się z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony
prywatności, który sprawdzi, czy takie udostępnienie nie jest sprzeczne
z powiadomieniami, zgodami lub obowiązującym prawem.

3. Udostępnianie osobom trzecim
W pewnych okolicznościach możemy rozważyć kupowanie, sprzedawanie lub
udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim niebędącym naszymi partnerami
ani dostawcami. Przed zaangażowaniem się w takie działania, należy skonsultować się
z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności. Wszelkie takie
działania będą prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i wszelkimi
powiadomieniami oraz, w stosownych przypadkach, powiadomieniami i zgodami
wykorzystywanymi przy gromadzeniu danych osobowych.

H. OCHRONA DANYCH W TRANSPORCIE
1. Fizyczna forma i przenośnie nośniki
Transport danych osobowych w formie fizycznej lub na nośnikach przenośnych jest
zarządzany w sposób poufny i bezpieczny, przy użyciu metody dostawy, która umożliwia
śledzenie informacji i wymaga podpisu przy dostawie bądź pokwitowania.
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2. Dane cyfrowe
Wszystkie przychodzące i wychodzące transmisje cyfrowe wrażliwych danych
osobowych powinny być szyfrowane. Współpracownicy nie powinni wysyłać
niezaszyfrowanych wiadomości e-mail zawierających wrażliwe dane osobowe. Jeśli
wiadomości e-mail zawierają załączniki zawierające wrażliwe dane osobowe, załączniki
te powinny zostać zaszyfrowane przed wysłaniem. Współpracownicy powinni zapoznać
się z instrukcjami Działu IT w zakresie szyfrowania danych przed ich transmisją.

3. Przesyłanie danych osobowych poza obszar EOG
Dane osobowe osób fizycznych w obszarze EOG („Europejski Obszar Gospodarczy”)
mogą być przekazywane i przechowywane w lokalizacjach poza obszar EOG, pod
warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:



Istnieje uznana podstawa prawna do przekazania danych zgodnie
z obowiązującym prawem;



Kraj, do którego przekazywane są dane osobowe, został zatwierdzony przez
Komisję Europejską jako zapewniający odpowiednią ochronę praw i wolności
osób fizycznych;



Zainteresowane osoby wyraziły wyraźną zgodę na przekazanie danych po
otrzymaniu informacji o możliwym ryzyku;



Przekazanie danych jest konieczne z ważnych względów publicznych lub dla
ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub



Przekazanie danych jest przeprowadzane z zastrzeżeniem zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń, w tym poprzez skorzystanie z zatwierdzonego
dodatku do przetwarzania danych, który znajduje się w sekcji Programu
poświęconej Zarządzaniu dostawcami i nadzorowi.

Przed przekazaniem danych osobowych poza obszar EOG, należy skonsultować się
z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności, aby upewnić
się, że przekazanie danych jest zgodne z obowiązującym prawem.

I. FIZYCZNE KONTROLE DOSTĘPU
Pomieszczenia fizyczne Colfax zawierające dane osobowe są chronione przed
nieautoryzowanym dostępem fizycznym, manipulowaniem i kradzieżą poprzez fizyczne
środki zabezpieczenia, które są odpowiednie dla rozmiaru, zakresu i wrażliwości operacji
przetwarzania w nich dokonywanych. Kontrola bezpieczeństwa fizycznego jest określana
przez zarząd operacyjny w każdym zakładzie Colfax, zgodnie z protokołami Działu EHS.
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1. Ochrona przed kradzieżą
Colfax podejmuje rozsądne środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko kradzieży
sprzętu zawierającego, przetwarzającego lub umożliwiającego dostęp do danych
osobowych, w tym stacji roboczych, sieci, systemów komunikacyjnych i urządzeń
przenośnych. Takie środki ostrożności mogą obejmować zamknięte obiekty,
pomieszczenia i powierzchnie magazynowe, pokoje z kontrolowanym dostępem
i monitorowanie zgodne z sekcją Monitorowania powyżej.

2. Procedury dostępu
Dostęp fizyczny do obszarów zawierających dane osobowe powinien być ograniczony do
upoważnionych współpracowników oraz uzasadnionych celów biznesowych.
Odpowiednia kontrola pozwoleń na dostęp fizyczny jest określana przez zarząd
operacyjny w każdym zakładzie Colfax, zgodnie z protokołami Działu EHS.
Odwiedzający i inne osoby niebędące współpracownikami, które wymagają dostępu do
obszarów zawierających dane osobowe, podlegają kontroli określonej przez zarząd
operacyjny w każdym zakładzie Colfax, zgodnie z protokołami Działu EHS. Takie
kontrole mogą obejmować przedstawienie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem,
pokazania identyfikatora gościa lub towarzyszenie takiej osobie przez współpracownika.

J. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I KONTROLA
Współpracownicy są zobowiązani do podjęcia rozsądnych i odpowiednich środków
ostrożności w celu ochrony danych osobowych, jak określono dalej w Przewodniku
dotyczącym ochrony prywatności dla współpracowników oraz Wytycznych stosowania
technologii Colfax.

1. Podróż i praca zdalna
Współpracownicy, którzy noszą ze sobą urządzenia lub fizyczne dokumenty zawierające
dane osobowe, są zobowiązani do podjęcia uzasadnionych kroków w celu
zabezpieczenia takich informacji. Na przykład, współpracownicy będą konsultować się
z Działem IT swoich firm, aby odpowiednio szyfrować urządzenia oraz pod kierunkiem
Działu IT zapewnią fizyczną ochronę fizycznych dokumentację w sposób
uniemożliwiający jej kradzież lub nieautoryzowany dostęp do niej.

2. Korzystanie z własnych urządzeń
Współpracownicy, którzy korzystają z własnych komputerów lub innych urządzeń do
celów służbowych, zezwalają firmie Colfax na wprowadzenie technicznych zabezpieczeń
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na urządzeniu oraz udostępnienie urządzenia na żądanie Colfax w celu kontroli lub
tworzenia kopii zapasowych, zgodnie z lokalnym prawem.

3. Kontrola stanowisk pracy
Współpracownicy będą wylogowywać się lub fizycznie zabezpieczać urządzenia
zawierające dane osobowe, gdy takie urządzenia pozostaną pozostawione bez opieki,
będą zabierać dokumenty zawierające dane osobowe z biurka i przechowywać takie
dokumenty w zamkniętych szafach na dokumenty, kiedy współpracownik wychodzi do
domu, oraz będą zamykać te szafy, kiedy odpowiedzialny współpracownik będzie
opuszczał biuro na dłuższy czas. Współpracownicy mogą podlegać dodatkowym
wymogom określonym w Przewodniku dotyczących ochrony prywatności dla
współpracowników.

K. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podejście Colfax do przechowywania, utrzymywania i usuwania dokumentów oraz urządzeń
i innych zapisów zawierających dane osobowe polega na stosowaniu rozsądnych
zabezpieczeń w celu ochrony danych, zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz zgodnie
z obowiązującym prawem.

1. Usuwanie dokumentów papierowych
Colfax dokłada starań, by bezpiecznie usuwać wszystkie dokumenty papierowe
zawierające dane osobowe poprzez niszczenie lub umieszczanie dokumentów
w wyznaczonych pojemnikach do odbioru przez zatwierdzonych dostawców, którzy
wykonują bezpieczne usługi utylizacji.

2. Utylizacja nośników cyfrowych i sprzętu
Cyfrowe nośniki pamięci, które zawierają lub kiedykolwiek zawierały dane osobowe
zostaną nadpisane przez zatwierdzone oprogramowanie lub fizycznie zniszczone przez
mechanizmy zatwierdzone przez Dział IT firmy, zanim nośnik opuści kontrolę Colfax.
Cyfrowe nośniki pamięci i sprzęt, który kiedykolwiek zawierał dane osobowe nie powinny
być odsprzedawane, oddawane ani przekazywane w inny sposób osobom trzecim,
chyba że zostaną zatwierdzone przez Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie
ochrony prywatności zgodnie z niniejszym Programem.
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L. OCENY WPŁYWU NA PRYWATNOŚĆ
Jeżeli nowa operacja przetwarzania danych może spowodować wysokie ryzyko dla praw
i wolności osób na mocy obowiązującego prawa, prosimy współpracowników
o przeprowadzenie oceny we współpracy z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie
ochrony prywatności oceny, czy operacja ta zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych zgodnie z niniejszym Programem. Ocena powinna określać i dokumentować:



Ryzyko dla bezpieczeństwa prywatności dla osób;



Potencjalne zobowiązania w zakresie zgodności lub egzekwowania dla organizacji
zgodnie z obowiązującym prawem;



Ryzyko dla reputacji organizacji; i



Luki w zakresie zgodności z wymogami niniejszego programu.

Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności wdroży procesy
w naszych przedsiębiorstwach, aby ocenić ryzyko związane z operacjami przetwarzania
danych dla osób fizycznych oraz zabezpieczeń ustanowionych przed rozpoczęciem takiej
nowej operacji przetwarzania danych. Zgodnie z zasadą ochrony prywatności z założenia,
omówioną w sekcji I Programu, ocena powinna pomóc w budowaniu narzędzi ochrony
prywatności na wczesnym etapie rozwoju i uniknąć późniejszych problemów, gdy potencjalne
koszty dokonania znaczących zmian mogą być znacznie większe.
Korzystając z wyników oceny, nasze zespoły programistyczne we współpracy z Zespołem ds.
zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności wdrożą odpowiednie zabezpieczenia
zgodne z Podstawowymi zasadami tego Programu, które mogą obejmować ograniczenie
gromadzenia, udostępniania lub publicznego prezentowania danych osobowych,
pseudonimizację lub anonimizację danych osobowych czy wdrożenie administracyjnych,
fizycznych lub technicznych zabezpieczeń.
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SEKCJA III: WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
Colfax uważa, że skuteczne zarządzanie, wdrażanie i nadzór Programu wymaga wdrożenia
odpowiednich zabezpieczeń, które będą proporcjonalne do rozmiaru i zakresu operacji
przetwarzania danych w organizacji. W tym celu Colfax opracował zasady i procedury
bezpieczeństwa informacji, które są włączone do niniejszego Programu, zgodnie
z Załącznikiem B do niniejszego dokumentu.
Polityka bezpieczeństwa informacji określa środki techniczne wdrożone przez organizację
w celu ochrony danych osobowych. Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony
prywatności nadzoruje politykę bezpieczeństwa informacji i jest odpowiedzialny za
przekazanie odpowiednich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa wykwalifikowanemu
personelowi w organizacji w celu promowania skutecznego administrowania Programem.

Colfax Corporation – Company Confidential

23

GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX l SEKCJA IV
ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI, NADZÓR I AUDYT

GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX

SEKCJA IV: ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI I NADZÓR
A. INFORMACJE OGÓLNE
Podobnie jak większość firm, firma Colfax może korzystać z usług dostawców do
przetwarzania danych osobowych w jej imieniu w różnych uzasadnionych celach
biznesowych (np. Zarządzanie kadrami, przetwarzanie płatności i płac, obsługa klienta,
analityka). Niniejsza sekcja określa wytyczne Colfax, zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa, dotyczące wyboru, wprowadzania, zawierania umów oraz zarządzania relacjami
z zewnętrznymi partnerami, dostawcami lub usługodawcami, którzy będą przetwarzać dane
osobowe w naszym imieniu.

B. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE
Termin „Administrator danych” odnosi się ogólnie do podmiotu odpowiedzialnego za
podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych
osobowych.
Termin „Podmiot przetwarzający dane” odnosi się ogólnie do podmiotu, który wykonuje
usługi, w tym przetwarzanie danych osobowych, w imieniu administratora danych.
W większości przypadków będziemy administratorem danych, a nasz dostawca podmiotem
przetwarzającym dane. Jeśli zarówno Colfax, jak i dostawca Colfax określą cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych, zarówno Colfax, jak i dostawca mogą zostać uznani za
administratorów danych. Niektóre przepisy prawa, takie jak rozporządzenie RODO, nakładają
na organizacje różne wymagania w zależności od tego, czy działają one jako administratorzy
danych, czy jako podmioty przetwarzające dane; dlatego ważne jest dokładne
sklasyfikowanie roli każdej ze stron. Zobacz Tabelę Administrator danych a podmiot
przetwarzający dane wg rozporządzenia RODO, aby uzyskać więcej informacji.

C. WYBÓR DOSTAWCÓW
Dokonując selekcji dostawców, musimy podjąć kroki w celu wyboru i utrzymania dostawców
zdolnych do zachowania ochrony prywatności i bezpieczeństwa wszelkich danych
osobowych, do których mogą mieć dostęp oraz którzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania
obowiązującego prawa.
Współpracownicy powinni zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi wyboru dostawców
Colfax przed zaangażowaniem dostawcy. Wytyczne wyboru dostawców określają
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procedury angażowania odpowiednich dostawców, w tym kroki związane z procesem due
diligence i związaną z tym oceną ryzyka potencjalnych dostawców.

D. UMOWY Z DOSTAWCAMI
Jeżeli, po poddaniu się procesowi due diligence, o którym mówią Wytyczne dotyczące
wyboru dostawców, potencjalny dostawca jest uważany za odpowiedniego dla Colfax
i można mu powierzyć dane osobowe, Colfax zawrze pisemną umowę z takim dostawcą
przed udostępnieniem mu danych osobowych. Takie pisemne umowy powinny wymagać od
dostawców stosowania wystarczających zabezpieczeń mających na celu ochronę danych
osobowych oraz w inny sposób przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów
dotyczących ochrony danych oraz wszystkich mających zastosowanie postanowień
niniejszego Programu. Rodzaj pisemnych umów, które powinniśmy zawrzeć z dostawcami,
zależy od tego, czy dany dostawca będzie działał jako podmiot przetwarzający dane, czy jako
administrator danych w imieniu Colfax.
W przypadku zawierania umów z dostawcami, którzy działają w naszym imieniu jako
podmioty przetwarzające dane, należy rozważyć zastosowanie Szablonu umowy
o przetwarzanie danych. W przypadku zawierania umów z dostawcami, którzy działają
w naszym imieniu jako administratorzy danych, należy rozważyć zastosowanie Szablonu
umowy o udostępnianie danych.

E. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli Colfax zawrze jakiekolwiek umowy z dostawcami, które dotyczą przekazywania danych
osobowych przez granice międzynarodowe, rozważymy, czy wymagane są dodatkowe kroki
w celu uzasadnienia takich transferów danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na
przykład, jeśli dostawca będzie przekazywał dane osobowe z obszaru EOG („Europejski
Obszar Gospodarczy”) do kraju spoza tego obszaru, wówczas dostawca może być
zobowiązany do zawarcia z Colfax zatwierdzonej przez Komisję Europejską umowy
modelowej opartej na standardowych klauzulach umownych.
Rodzaj takiej umowy będzie zależeć od tego, czy dany dostawca będzie działał jako podmiot
przetwarzający dane, czy jako administrator danych w imieniu Colfax. Dostawcy działający
jako podmioty przetwarzające dane, z którymi zawieramy Umowy o przetwarzanie danych
powinni podpisać umowę modelową „między administratorem danych a podmiotem
przetwarzającym dane”. Dostawcy działający jako administratorzy danych, z którymi
zawieramy Umowy o udostępnianie danych powinni podpisać umowę modelową „między
administratorem danych a administratorem danych”. Nie można zmieniać umów
modelowych, lecz można dodawać do tego typu umów załączniki. Wytyczne dotyczące
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dodawania załączników zawarte są w wersjach umów modelowych zawartych w załącznikach
do niniejszego dokumentu.
Każdy Współpracownik, który zawarł umowę z dostawcą, powinien skontaktować się
z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności, aby ocenić, czy
należy wdrożyć zgodne z prawem mechanizmy międzynarodowego transferu danych
osobowych, takie jak umowy modelowe oraz w celu uzyskania pomocy przy takim wdrożeniu.

F. BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI
Lokalne zespoły ds. zamówień powinny współpracować z Zespołem ds. zgodności
z przepisami w zakresie ochrony prywatności w celu monitorowania odpowiednich
dostawców oraz zapewnienia ciągłej zgodności z obowiązującą umową i braku istotnych
zagrożeń w okresie trwania współpracy z dostawcami. Lokalna firma, we współpracy
z zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności, we właściwy sposób
określi poziom nadzoru oraz konkretne mechanizmy nadzoru, odpowiednie w zależności od
ryzyka wynikającego z oceny danego dostawcy.

G. SPECJALNE UWAGI DLA DOSTAWCÓW USŁUG W CHMURZE
Usługi w chmurze są coraz częściej wykorzystywane do świadczenia usług informatycznych,
ale dostawcy usług w chmurze czasami nie chcą przyjmować na siebie zobowiązań, kosztów
i ryzyka związanych z zapewnieniem pełnego zakresu usług zlecanych na zasadzie
outsourcingu. Ponieważ przepisy dotyczące ochrony danych mają zastosowanie zarówno do
danych osobowych zarządzanych w chmurze, współpracownicy oceniający przyszłe usługi
w chmurze powinni skontaktować się z Zespołem ds. zgodności z przepisami w zakresie
ochrony prywatności, aby uzyskać pomoc w przeanalizowaniu kwestii ochrony prywatności
związanych z zaangażowaniem dostawcy usług w chmurze, w tym:



Czy przekazywanie danych osobowych do dostawcy usług w chmurze może wiązać
się z transgranicznymi ograniczeniami transferu, ponieważ dostawcy usług
w chmurze często przechowują dane osobowe w wielu centrach danych
znajdujących się w różnych jurysdykcjach;



Jak radzić sobie ze zobowiązaniami i odpowiedzialnością przekazywanym w dół
łańcucha dostaw, ponieważ wielu dostawców usług w chmurze regularnie angażuje
podmioty stowarzyszone lub podwykonawców w celu realizacji swoich usług;



Potencjalne zobowiązania, jakie Colfax może na siebie przyjąć na podstawie
lokalnych przepisów o ochronie danych ze względu na obecność dostawcy usług
w chmurze w danej jurysdykcji; i
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Czy dostawca usług w chmurze zgodzi się zapewnić rozsądne i odpowiednie
zabezpieczenia organizacyjne i techniczne oraz będzie przestrzegać niniejszego
Programu i obowiązujących przepisów prawa.
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SEKCJA V: PLAN REAGOWANIA NA INCYDENTY ZWIĄZANE
Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH
A. CEL I ZAKRES
Plan ten został ustanowiony przez firmę Colfax w celu zapewnienia ogólnych procedur
skutecznego, wydajnego i uporządkowanego reagowania na Zdarzenia i Incydenty, i ma
zastosowanie do Colfax, wszystkich Osób objętych oraz wszelkich Zdarzeń lub Incydentów.
Plan ten zawiera zestaw wytycznych. Odpowiednie działania w reakcji na dane Zdarzenie lub
Incydent zależą od konkretnych faktów i okoliczności Zdarzenia lub Incydentu. Odpowiedni
członkowie Zespołu reagowania na Incydenty („IRT”) mogą, w porozumieniu z wyższym
kierownictwem Colfax, odpowiednio zmodyfikować swoje działania, w tym przez pomijanie
lub włączanie dodatkowych lub alternatywnych osób, lub działań w zależności od danego
Zdarzenia lub Incydentu.
Zespół IRT jest przedstawiony w Załączniku B do niniejszego Planu poniżej.
Colfax bierze pod uwagę, że działania w reakcji na Incydent, który może skutkować ryzykiem
sporu sądowego i / lub innymi postępowaniami prawnymi lub regulacyjnymi, w tym wszelkie
dokumenty stworzone w trakcie takich działań, będą objęte, odpowiednio, tajemnicą
materiałów klienta i adwokata oraz / lub tajemnicą materiałów adwokata. Wszelkie informacje
związane z jakimkolwiek Zdarzeniem lub Incydentem, który jest lub może podlegać
niniejszemu Planowi, stanowią również poufne informacje firmy Colfax.
Wszystkie terminy rozpoczynające się od wielkiej litery w niniejszym Planie mają znaczenie
nadane im w Dodatku A.

B. KLASYFIKOWANIE ZDARZEŃ I INCYDENTÓW
1. Zdarzenia
Jako Zdarzenie określa się zauważalną zmianę w normalnym funkcjonowaniu systemów
informatycznych naszych firm, która wskazuje na możliwą złośliwą działalność lub
naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji Colfax. Zdarzenia mogą być zmianami
wskazującymi na zmiany w dostępności, integralności lub poufności systemów
przechowujących Dane chronione. Przykłady Zdarzeń obejmują m.in.:



Sytuację, w której rejestry komputerowe lub pliki kontroli wskazują na podejrzaną
aktywność;



Podejrzane przekazywanie lub usuwanie Danych chronionych;
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Podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa konta lub hasła użytkownika w celu
uzyskania dostępu do systemu Colfax;



Wykrycie fałszywego punktu dostępu bezprzewodowego, nieautoryzowanego
urządzenia bezprzewodowego lub innej podejrzanej aktywności bezprzewodowej;



Wykrycie nieautoryzowanego urządzenia lub oprogramowania skanującego
w dowolnym systemie;



Wahania lub zmiany w wydajności systemu lub sieci, w tym wszelkie przestoje
w sieci, które mają wpływ na aplikacje produkcyjne;



Sytuację, w której wykryto lub podejrzewa się, że użytkownik ma dostęp do
Danych chronionych bez zezwolenia;




Podejrzenie ataku typu odmowa usługi;
Odkrycie treści ataków typu ransomware lub zgłoszenie anomalnego
zaszyfrowanego urządzenia;




Odkrycie złośliwego oprogramowania;
Zgłoszenie zagubionego lub brakującego nośnika lub urządzenia zawierającego
niezaszyfrowane Dane chronione;



Powiadomienie, że podejrzana nieautoryzowana osoba trzecia znajduje się
w posiadaniu Danych chronionych; lub



Podejrzewane naruszenia zasad dopuszczalnego użytkowania firmy.

2. Incydenty
Incydent stanowi potwierdzone Zdarzenie, które spowodowało lub może spowodować
zakłócenia w działalności lub potencjalne zobowiązania prawne.
Zespół IRT określi poziom dotkliwości Incydentu. Zespół IRT może podnieść lub obniżyć
poziom dotkliwości Incydentu, ponieważ więcej informacji na temat Incydentu zostanie
poznanych w wyniku działań podjętych w reakcji na niego. Incydenty są klasyfikowane
wg jednego z trzech poziomów dotkliwości, dla których zdefiniowano poszczególne
zestawy kryteriów. Szczegółowe wytyczne i przykłady kryteriów dla każdego z poziomów
dotkliwości przedstawiono w poniższej tabeli:
POZIOM
DOTKLIWOŚCI 1
WYSOKI

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 2
ŚREDNI

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 3
NISKI

Incydent z udziałem (1)

Incydent obejmujący

Incydent, który

Colfax Corporation – Company Confidential

29

GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX l SEKCJA V
PLAN REAGOWANIA NA INCYDENTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 1
WYSOKI

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 2
ŚREDNI

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 3
NISKI

znacznej ilości Danych
chronionych; (2) wywołanie
znaczącego negatywnego
wpływu na operacje
wymagające znacznych
zasobów w celu
ograniczenia, kontroli lub
przeciwdziałania
Incydentowi; lub (3)
stworzenie znaczącego
ryzyka negatywnego
wpływu na finanse bądź
kwestie związane z public
relations firmy.

nieznaczną ilość Danych
chronionych, które zostały
naruszone lub Incydent,
który może mieć wpływ na
operacje biznesowe
w sprawie wymagającej
zorganizowanej reakcji.

najprawdopodobniej nie
spowoduje zobowiązań do
informowania
i prawdopodobnie nie
będzie miał lub będzie miał
ograniczony wpływ na
prowadzenie działalności.

Przykłady:

Przykłady:

Przykłady:










Faktyczne naruszenie
znacznej ilości Danych
chronionych;
Informacja
o naruszeniu
bezpieczeństwa
danych w prasie lub
w mediach
społecznościowych;
Powiadomienie ze
strony organów
ścigania lub inne
rządowe zgłoszenie
potencjalnego
naruszenia danych;
Atak typu ransomware
lub złośliwe
oprogramowanie
w wielu systemach
w całym środowisku
informatycznym;
Atak typu odmowa
usługi wpływający na
systemy krytyczne dla
działalności.
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Włamanie do systemu
lub inna działalność
przestępcza;
Szkodliwe działanie
systemu, które
zmniejsza
produktywność Colfax;
Atak potencjalnie
naruszający Dane
chronione;
Osoba o wysokim
profilu potencjalnie
zagrożona (np.
dyrektor zarządzający,
członek zarządu,
ważny klient lub strona
wnosząca roszczenie);
Kontrola dostępu do
systemu lub aplikacji
nie działa, co skutkuje
potencjalnym
narażeniem Danych
chronionych;
Powiadomienie
o zagrożonych
Danych chronionych
przez usługodawcę
lub inną osobę trzecią;
Naruszenie informacji









Nieudana
nieautoryzowana
próba uzyskania
dostępu do Danych
chronionych;
„Rutynowe”
wyłudzanie informacji
(phishing), złośliwe
oprogramowanie,
oprogramowanie typu
ransomware lub słaby
punkt kontroli;
Błąd pracownika lub
dostawcy skutkujący
potencjalnym
nieuprawnionym
dostępem,
pozyskaniem lub
wykorzystaniem
Danych chronionych;
Naruszenia przyjętych
zasad użytkowania.

30

GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX l SEKCJA V
PLAN REAGOWANIA NA INCYDENTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 1
WYSOKI

POZIOM
DOTKLIWOŚCI 2
ŚREDNI



POZIOM
DOTKLIWOŚCI 3
NISKI

dotyczących ważnego
klienta;
Atak typu
Ransomware lub
złośliwe
oprogramowanie na
wielu systemach.

C. REAGOWANIE NA ZDARZENIE
Działanie

Odpowiedzialna strona i opis

Dokonywanie zgłoszeń

Jeśli Osoba objęta otrzyma informacje o podejrzanym lub
rzeczywistym Zdarzeniu, lub Incydencie jakiegokolwiek rodzaju,
musi skontaktować się ze swoim lokalnym kierownikiem ds. kadr
lub Działem IT.
Osoba, która otrzyma zgłoszenie w dziale kadr lub IT, powiadomi
o nim zespół IRT.

Konsultacja

Zespół IRT będzie nadzorować gromadzenie informacji
o Zdarzeniu, kierując się wytycznymi Radcy prawnego.

Przekazanie /
reagowanie

Zespół IRT oceni, czy Zdarzenie powinno zostać przekazane dalej
jako Incydent.
Jeśli Zdarzenie nie zostanie przekazane dalej jako Incydent,
zespół IRT lub osoba przez niego wyznaczona podejmie
odpowiednie kroki w celu zbadania, powstrzymania i naprawienia
skutków Zdarzenia.

Powiadomienie
wewnętrzne

Zespół IRT oceni, kto w Colfax powinien zostać powiadomiony
o Zdarzeniu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi powiadomień
poniżej.

Okresowe raportowanie

Radca prawny lub odpowiedni członek zespołu IRT, w stosownych
przypadkach, będzie regularnie dostarczać zarządowi Colfax
podsumowanie Zdarzeń.
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D. REAGOWANIE NA INCYDENT
Działanie

Odpowiedzialna strona i opis

Przekazanie /
Klasyfikacja

Jeśli zespół IRT zakwalifikuje Zdarzenie jako Incydent, IRT
zgodnie z poleceniem Radcy prawnego, sklasyfikuje Incydent wg
wyżej przedstawionych poziomów dotkliwości, powiadomi
kierownictwo Colfax i podejmie poniższe działania, stosownie do
sytuacji.
Wszystkie Incydenty o średniej i wysokiej dotkliwości będą
kierowane przez Radcę prawnego. Zespół IRT kieruje działaniami
w reakcji na Incydenty o niskiej dotkliwości.
Nie ma konieczności, aby wszystkie działania były podejmowane
dla każdego Incydentu, ani aby działania były podejmowane
w określonej kolejności.

Zebranie zespołu

Zespół IRT, w porozumieniu z Radcą prawnym, w stosownych
przypadkach, będzie angażować odpowiednich
współpracowników Colfax, aby zareagować na Incydent
w zależności okoliczności i wagi Incydentu.

Angażowanie
zewnętrznych Radców
prawnych

Zespół IRT, w porozumieniu z wewnętrznym Radcą prawnym,
ustali, czy Colfax będzie angażował zewnętrznego Radcę
prawnego.

Zewnętrzni eksperci

Radca prawny będzie koordynował zaangażowanie zewnętrznych
ekspertów, w tym, w stosownych przypadkach, ekspertów
medycyny sądowej oraz ekspertów ds. public relations. Jeśli
zewnętrzni eksperci zostaną zaangażowani, zespół IRT będzie
współpracować z nimi w celu zareagowania na Incydent.

Strategia

Zespół IRT, pod kierownictwem Radcy prawnego, w zależności od
potrzeb, opracuje ogólną strategię zbadania, powstrzymania
i naprawienia skutków Incydentu. Strategia ta będzie polegała na
określeniu pilności reakcji, wszelkich zewnętrznych powiadomień
lub wymaganej współpracy z osobą trzecią oraz tego, w jaki
sposób najlepiej skoordynować reakcję.

Dochodzenie

Zespół IRT, pod kierownictwem Radcy prawnego, w stosownych
przypadkach, będzie nadzorował działania mające na celu
zbadanie przyczyny i zakres Incydentu.

Powstrzymywanie

Zespół IRT, pod kierownictwem Radcy prawnego, w stosownych
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Działanie

Odpowiedzialna strona i opis

przypadkach, będzie nadzorował działania mające na celu
w uzasadniony sposób powstrzymać i kontrolować skutki
Incydentu.

Przywrócenie stanu
sprzed zdarzenia

W razie potrzeby, zespół IRT będzie nadzorował odpowiednie
działania mające na celu przywrócenie systemów lub operacji
biznesowych do normalnego i bezpiecznego funkcjonowania
w najbliższym czasie.

Plan naprawczy

Zespół IRT będzie nadzorować działania mające na celu
naprawienie luk związanych z Incydentem.

Zachowanie

Zgodnie z wytycznymi Radcy prawnego, zespół IRT zachowa
potencjalne dowody związane z Incydentem. Kroki, które mogą
być właściwe, w zależności od okoliczności, obejmują
utrzymywanie łańcucha kontroli dokumentów i innych fizycznych
dowodów, zachowanie odpowiednich dzienników systemowych,
tworzenie kopii zapasowych plików i systemów, których dotyczy
problem, i / lub utrzymywanie historycznych kopii zapasowych
w celu pokazania stanu poprzedniego systemu.

Ubezpieczenie

W razie potrzeby Radca prawny skontaktuje się z odpowiednim
ubezpieczycielem Colfax.

Powiadomienie

Radca prawny dokona przeglądu i przeanalizuje obowiązki Colfax
w zakresie zgłaszania Incydentu, w tym wynikające ze
zobowiązań umownych Colfax wobec osób trzecich oraz
obowiązujących przepisów federalnych, stanowych
i międzynarodowych, w oparciu o fakty i okoliczności Incydentu
oraz doradzi Colfax w zakresie wszelkich odpowiednich
zewnętrznych powiadomień, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
powiadomień zawartymi w tym Planie.

E. ROLE I OBOWIĄZKI
Ta sekcja Planu określa ogólne role i obowiązki zespołu IRT oraz niektórych jego członków,
które mogą być odpowiednio rozszerzane lub modyfikowane w celu reagowania na
szczególne okoliczności.
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Osoba

Odpowiedzialność

Zespół IRT

Rolą zespołu IRT jest nadzorowanie Planu Reagowania na
Incydenty Colfax oraz aktualizowanie go, a także koordynowanie,
pod kierunkiem Radcy Prawnego, działań w reakcji na określone
Zdarzenia i Incydenty, w tym:
 Analizowanie i klasyfikowanie Zdarzeń i Incydentów;
 Zebranie odpowiedniego zespołu dla konkretnego Incydentu;
 Współpraca z Radcą prawnym w określaniu odpowiedniej
strategii działania w reakcji na Incydent oraz realizacja tego
działania;
 Udział w przeglądzie i zakończeniu działań związanych
z Incydentem;
 Coroczny przegląd Planu co roku i jego aktualizacja,
stosownie do sytuacji;
 Zapewnienie testowania Planu;
 Zapewnienie szkoleń dotyczących Planu;
 Ocena Planu po Incydencie.

Radca prawny

Rolą Radcy prawnego jest kierowanie działaniami Colfax w reakcji
na Zdarzenia i Incydenty w stosownych przypadkach. Obowiązki
Radcy prawnego obejmują:
 Analizowanie i klasyfikowanie Zdarzeń i Incydentów;
 Kierowanie działaniami zespołu IRT i Colfax w reakcji na
Zdarzenia i Incydenty, w tym identyfikacja strategii,
powstrzymywanie Incydentów i przywracanie stanu
systemów, na które wpływ miało Zdarzenie bądź Incydent;
 Identyfikacja wymagań dotyczących zasobów w celu
wsparcia procesu działania w reakcji na incydent, stosownie
do sytuacji;
 Koordynowanie komunikacji z wszelkimi osobami trzecimi
związanymi ze Zdarzeniem lub Incydentem;
 Kierowanie wewnętrznym i zewnętrznym powiadamianiem
i raportowaniem, w tym komunikacja zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz Colfax;
 Działanie jako pojedynczy punkt kontaktu dla Osób objętych
oraz zespołu IRT w trakcie cyklu życia Zdarzeń,
w stosownych przypadkach oraz Incydentów;
 Nadzorowanie dokumentacji Zdarzeń i analiza po Incydencie;
 Dostarczanie informacji i informacji zwrotnych zespołowi IRT
i innym, zależnie od potrzeb.

F. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POWIADOMIEŃ
Niniejsza sekcja Planu zawiera wytyczne dla zespołu IRT, którymi należy się kierować,
określając, kogo powiadomić o Zdarzeniu lub Incydencie oraz kiedy to zrobić. Ogólna
wytyczna mówi o tym, że informacje o Incydencie powinny być ograniczone do osób i grup
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określonych w tym Planie, dopóki zespół IRT, pod kierownictwem Radcy prawnego nie ustali,
że potrzebna jest szersza komunikacja w Colfax.
Osoba / grupa

Kiedy należy powiadomić daną osobę

Główny Radca prawny







Starsza kadra kierownicza



Tak szybko, jak to możliwe po zidentyfikowaniu
Incydentu o średnim lub wysokim poziomie dotkliwości;
Przed ewentualnymi działaniami dyscyplinarnymi wobec
Osoby objętej w związku z naruszeniem zasad
bezpieczeństwa informacji, które doprowadziło do
Incydentu;
Przed wszelką komunikacją z jakąkolwiek osobą
zewnętrzną związaną z Incydentem (w tym, ale nie
wyłącznie, organami ścigania, klientami, mediami,
dostawcami usług lub podmiotami zewnętrznymi, takimi
jak eksperci medycyny sądowej). Radca prawny będzie
zarządzał komunikacją z osobami trzecimi w związku
z Incydentem;
Przed wszelką komunikacją z Osobami objętymi, które
nie muszą wiedzieć o Incydencie, aby realizować swoje
obowiązki służbowe.



Jakikolwiek Incydent o średnim lub wysokim poziomie
dotkliwości;
Wszelkie ewentualne działania dyscyplinarne wobec
Osoby objętej w związku z naruszeniem zasad
bezpieczeństwa informacji;
Wszelki kontakt z osobą trzecią związany z Incydentem.

Dział IT i lokalne
kierownictwo
reprezentujące firmę,
w której nastąpił Incydent



Po odkryciu kwalifikującego się Incydentu.

Dział zasobów ludzkich



Każdy Incydent polegający na nieuprawnionym
ujawnieniu danych osobowych Osoby objętej;
Każdy Incydent związany z systemami, sieciami,
sprzętem lub dokumentami, w których znajdują się dane
osobowe Osoby objętej, nawet jeśli nie zostały one
udostępnione;
Każdy potwierdzony lub podejrzewany Incydent, który
dotyczy naruszenia przez Osobę objętą, usługodawcę
lub kogokolwiek pracującego w imieniu Colfax;
Każdy potwierdzony lub podejrzewany Incydent, który
dotyczy naruszenia przez Osobę objętą wymogów
zasad bezpieczeństwa informacji.
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Osoba / grupa

Kiedy należy powiadomić daną osobę

Grupa(y) ds. Marketingu /
Public Relations






Obsługa klienta / relacje



Każdy Incydent, który może wymagać powiadomienia
ogółu społeczeństwa, mediów, władz federalnych lub
stanowych lub zagranicznych organów regulacyjnych;
Każdy Incydent, który może wymagać powiadomienia
współpracowników lub innych osób w firmie Colfax;
Każdy Incydent, dla którego przewiduje się kontakt
z dowolnym organem ścigania;
Każdy Incydent, który może wpłynąć na wizerunek lub
markę Colfax.

Osoby odpowiedzialne za reagowanie na zapytania
klientów powinny zostać powiadomione o Incydentach,
które mogą wywołać zapytania od klientów lub mediów.

POWIADOMIENIE OSÓB TRZECICH
Nie wolno kontaktować się z osobami trzecimi w związku z Incydentem bez uprzedniej zgody
Działu prawnego Colfax, Radcy prawnego i / lub kierownictwa wyższego szczebla. Radca
prawny jest odpowiedzialny za doradzanie firmie Colfax, kiedy należy kontaktować się
z osobami trzecimi, jakie informacje należy przekazywać oraz czy i jak prowadzić
dochodzenie zewnętrzne w trakcie Incydentu. Jakakolwiek komunikacja zewnętrzna lub
powiadomienie powinny zostać sprawdzone przez Radcę prawnego i Dział prawny Colfax
przed ich wysłaniem poza firmę Colfax.
POWIADOMIENIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW
O ile nie zostało to zaaprobowane przez Radcę prawnego, nie można kontaktować się
z współpracownikami spoza zespołu IRT w związku z Incydentem. Radca prawny będzie
koordynował działania z zespołem IRT oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednim
personelem podczas opracowywania komunikatów dla pracowników w sprawie Incydentu.

G. ZARZĄDZANIE
Podczas działań w reakcji na Incydent o wysokim poziomie dotkliwości, rolą zarządu jest, za
wskazówkami Radcy prawnego, podejmowanie wszelkich decyzji, które mogą skutkować
znaczną szkodę biznesową, prawną lub reputacyjną dla Colfax.
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Należy skontaktować się z następującymi członkami zarządu: Dyrektor Generalny, Dyrektor
Finansowy i Główny Radca Prawny Colfax.
Wszyscy członkowie zarządu powinni zostać powiadomieni:



Tak szybko, jak to możliwe po zidentyfikowaniu Incydentu o wysokim poziomie
dotkliwości;



Przed jakimkolwiek komunikowaniem się z opinią publiczną, mediami, władzami
federalnymi lub stanowymi lub zagranicznymi organami regulacyjnymi w kwestii
Incydentu;



Przed każdą zmianą w systemach informatycznych, która mogłyby znacząco
wpłynąć na prowadzenie działalności.

H. ANALIZA PO INCYDENCIE
Gdy działania w zakresie Zdarzenia lub Incydentu zostaną zakończone, Radca prawny lub
osoba przez niego wyznaczona powiadomi o zakończeniu działań członków zespołu IRT
i inne odpowiednie osoby w Colfax.
Po zakończeniu działań dla Incydentu o średnim lub wysokim poziomie dotkliwości, Radca
prawny (lub osoba przez niego wyznaczona) oraz Kierownik ds. Reagowania na Incydenty
będą współpracować z odpowiednimi Działami Colfax w celu przeprowadzenia analizy po
Incydencie.
Analiza po Incydencie może zawierać następujące elementy, w zależności od przypadku:



Opis natury Incydentu, jak został wykryty, kto go wykrył i kiedy został zgłoszony;



Analiza, dlaczego doszło do Incydentu;



Ocena szkód i ewentualnych kosztów spowodowanych przez Incydent;



Przegląd działań Colfax podjętych w reakcji na Incydent;



Dokumentacja wniosków wyciągniętych z tego doświadczenia, w tym wszelkie
zalecane zmiany w zabezpieczeniach informacji lub praktykach biznesowych.

Po Incydencie zespół IRT oceni Analizę po Incydencie, a także istotne aspekty Programu
Bezpieczeństwa Informacji i określi, czy modyfikacje procesów biznesowych lub
administracyjnych, technicznych lub fizycznych zabezpieczeń są odpowiednie w celu ochrony
Danych chronionych przed ryzykiem związanym z Incydentem. Zespół IRT zaktualizuje
zasady i procedury, w tym niniejszy Plan, w zależności od potrzeb. Wyniki analizy po
Incydencie zostaną przedstawione kierownictwu wykonawczemu.
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I. TESTOWANIE, PRZEGLĄDANIE I AKTUALIZOWANIE NINIEJSZEGO PLANU
Colfax będzie testował niniejszy Plan co najmniej raz w roku i przekaże wyniki Zespołowi ds.
zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności.
Zespół IRT będzie dokonywać przeglądu tego Planu corocznie oraz po wystąpieniu
Incydentów o wysokim poziomie dotkliwości, stosownie do przypadku i odpowiednio
aktualizować Plan w celu promowania zgodności z bezpieczeństwem i celami biznesowymi
Colfax oraz w celu uwzględnienia wniosków wyciągniętych z poprzednich Zdarzeń
i Incydentów.
Colfax będzie utrzymywał listę osób kontaktowych z zespołu IRT w Załączniku B do tego
Planu, aktualizując ją co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli to konieczne.

J. SZKOLENIA I INFORMACJE ZWROTNE
Zespół IRT, odpowiedni członkowie Działu IT oraz inne Osoby objęte z odpowiedzialnością
w ramach tego Planu będą otrzymywać okresowe szkolenia i informacje zwrotne dotyczące
ich obowiązków w realizacji tego Planu. Zespół IRT może również uwzględniać odpowiednie
informacje na temat Planu w innych szkoleniach i materiałach informacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa Colfax, stosownie do potrzeb.
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ZAŁĄCZNIK A – SŁOWNIK TERMINÓW
Terminy rozpoczynające się od wielkiej litery, które nie zostały zdefiniowane w innym miejscu
tego Planu, są stosowane zgodnie z definicjami podanymi poniżej.
„Współpracownicy”: Każdy stały lub tymczasowy pracownik lub wykonawca firmy Colfax.
„Osoba objęta”: Każdy stały lub tymczasowy pracownik lub wykonawca firmy Colfax.
„Zdarzenie”: Zauważalna zmiana w normalnym funkcjonowaniu systemów informatycznych
lub narzędzi bezpieczeństwa informacji firmy, która wskazuje na możliwą złośliwą działalność
lub naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji Colfax.
„Incydent”: Potwierdzone Zdarzenie, które spowodowało lub może spowodować zakłócenia
w prowadzeniu działalności lub potencjalne zobowiązania prawne.
„Zespół reagowania na Incydenty” lub „Zespół IRT”: Grupa osób odpowiedzialnych za
niniejszy Plan i za reagowanie na Incydenty w imieniu Colfax, zgodnie z niniejszym Planem.
„Dział IT”: Grupa współpracowników, którzy są odpowiedzialni za administrowanie
odpowiednimi zasobami technologii informatycznych firmy, w tym zasobami obsługiwanymi
przez osoby trzecie (np. zasoby w chmurze).
„Radca prawny”: Prawnik Colfax lub zewnętrzny radca wyznaczony przez Dział prawny
Colfax do zarządzania działaniami w reakcji na Zdarzenie lub Incydent.
„Dane osobowe”: Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej, w tym a) imię i nazwisko osoby lub pierwsza litera imienia i nazwisko
w połączeniu z jednym lub kilkoma z następujących elementów danych odnoszących się do
takiej osoby: (i) numer ubezpieczenia społecznego lub inny wydany przez organ państwowy,
(ii) prawo jazdy lub numer identyfikacyjny wydany przez państwo, (iii) numer rachunku
finansowego lub numer karty kredytowej lub debetowej; lub (iv) informacje biometryczne; (b)
Dane chronione dotyczące osoby, w tym informacje dotyczące stanu zdrowia; lub c) numer
identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech
specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej
lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują również nazwę
użytkownika lub adres e-mail w połączeniu z hasłem lub pytaniem bezpieczeństwa
i odpowiedzią na nie.
„Przetwarzanie”: Wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
gromadzenie, strukturyzowanie, przechowywanie, odzyskiwanie lub usuwanie danych.
„Dane chronione”: Informacje finansowe, informacje nt. stanu zdrowia, dane osobowe
i tajemnice handlowe lub inne cenne zastrzeżone lub poufne informacje dotyczące Colfax lub
używane przez Colfax.
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WSKAZÓWKI COLFAX CORPORATION DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA
TECHNOLOGII
Podstawy bezpieczeństwa informacji


Nigdy nie udostępniaj swojego identyfikatora użytkownika ani hasła do żadnego
systemu. Żaden pracownik ani współpracownik firmy, w tym dział IT, nie powinien
nigdy prosić o ujawnienie Twojego hasła.




Nigdy nie używaj prywatnych kont e-mail do celów służbowych.
Nigdy nie używaj do celów służbowych niezatwierdzonych aplikacji zewnętrznych do
komunikowania się, wykonywania połączeń wideo lub wykonywania połączeń
głosowych. Aktualnie zatwierdzona aplikacja to Skype dla Firm.




Nie próbuj ominąć ani wyłączyć zabezpieczeń wprowadzonych przez dział IT.
Odpowiadasz za fizyczne bezpieczeństwo sprzętu IT firmy. Nie pozostawiaj laptopów
ani urządzeń mobilnych w miejscach publicznych bez nadzoru lub
niezabezpieczonych.

Zasoby elektroniczne


Nie podłączaj do sieci firmowej urządzeń sieciowych, takich jak switche, koncentratory
czy routery bezprzewodowe.



Wszystkie programy komputerowe muszą być zainstalowane lub zatwierdzone przez
dział IT. Zatwierdzenie uzyskuje się poprzez złożenie wniosku w dziale IT firmy.




Nigdy nie podłączaj urządzenia innego niż firmowe do sieci przewodowej.
Usługi IT świadczone przez zewnętrznych dostawców lub korzystanie z „Software as a
Service” muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez IT Twojej firmy.



Firmowe laptopy i urządzenia mobilne należy przynajmniej raz w miesiącu podłączyć
do sieci Colfax, aby pobrać i zainstalować krytyczne poprawki bezpieczeństwa.



Nie wkładaj do urządzeń roboczych żadnych urządzeń USB, które nie zostały
dostarczone ani wcześniej zatwierdzone przez dział IT firmy

Inżynieria społeczna


Zachowaj podejrzliwość wobec nietypowych próśb otrzymanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub czatu. W razie wątpliwości zadaj pytanie
działowi IT swojej firmy.
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Identyfikatory i hasła użytkownika nie mogą być przechowywane w formie papierowej
ani elektronicznej. Obejmuje to dokumenty Excel lub Word zabezpieczone hasłem.
Jeśli chcesz skorzystać z zatwierdzonych narzędzi do zarządzania hasłami, skontaktuj
się z działem IT firmy.



Nigdy nie otwieraj załączników do plików ani linków uzyskanych od nieznanych
nadawców. Jeśli e-mail z załącznikiem lub linkiem wygląda podejrzanie, zgłoś to do
działu IT firmy.

Zarządzanie danymi


Do przechowywania danych firmowych w chmurze korzystaj tylko z One Drive dla Firm
lub Egnyte.



Nie przechowuj w ramach usługi przechowywania danych stron trzecich informacji,
technologii ani danych technicznych podlegających kontroli wywozu.



Nie udostępniaj informacji o powiązanych firmach lub klientach ani ich list nieznanym
podmiotom zewnętrznym. W przypadku wątpliwości dotyczących uzyskanej za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub czatu prośby o informacje,
należy przesłać pytanie do działu IT lub działu prawnego firmy.



Nie instaluj niezatwierdzonego oprogramowania szyfrującego na urządzeniach
firmowych.



Nie wyrzucaj, nie poddawaj recyklingowi ani nie próbuj usuwać danych z
jakiegokolwiek urządzenia należącego do firmy bez uzyskania wcześniejszej zgody
działu IT firmy.

Raportowanie


Masz obowiązek zgłosić każdy zagubiony lub skradziony sprzęt IT do działu IT firmy w
ciągu 24 godzin od wystąpienia tego zdarzenia.



Błędy lub ostrzeżenia wyświetlone na komputerze w związku z wirusami lub innymi
problemami związanymi z bezpieczeństwem należy niezwłocznie zgłosić do działu IT
firmy. Należy także natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.



Przed podróżą do Rosji lub Chin należy złożyć wniosek do działu IT swojej firmy, aby
dowiedzieć się, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia lub wytyczne dotyczące
użytkowania i transportu firmowych urządzeń i danych.
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DODATEK B – DANE KONTAKTOWE
Zespół reagowania na Incydenty Dane kontaktowe
Poniżej znajduje się lista informacji kontaktowych zespołu IRT. Informacje należy
przekazywać pocztą elektroniczną, a następnie bezpośrednio przez telefon.
Dział

Osoba
kontaktowa

Tytuł

Adres email

Główny
telefon

Alternatywny
telefon

Dane kontaktowe osób trzecich
Poniżej znajduje się lista osób trzecich, z którymi Colfax współpracuje i z którymi może
kontaktować się Radca prawny, aby uzyskać pomoc w reagowaniu na Zdarzenia lub
Incydenty.
Usługa

Colfax

Osoba
kontaktowa

Tytuł

Adres e-mail

Telefon

Zagadnienia
prawne

Medycyna
sądowa

Public
Relations

Colfax Corporation – Company Confidential

42

GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX l SEKCJA V
PLAN REAGOWANIA NA INCYDENTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH

Dane kontaktowe ws. ubezpieczenia
Dane kontaktowe ubezpieczyciela Colfax to:
Ubezpieczyciel
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GLOBALNY PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI COLFAX
WYTYCZNE WYBORU DOSTAWCY
1) Przed zawarciem umowy z potencjalnym dostawcą, który może podlegać wymaganiom
niniejszego Programu, aby firma Colfax mogła ocenić jego przydatność, dostawca
powinien wypełnić Kwestionariusz Due Diligence dla dostawcy i wysłać go do Zespołu
ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności.
2) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu powinny zostać sprawdzone przez
Zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie ochrony prywatności we współpracy
z Zespołem ds. zamówień. Może być również wskazane, aby Dział IT sprawdził
odpowiedzi, w zależności od charakteru usług świadczonych przez potencjalnego
dostawcę.
3) Odpowiednie zespoły powinny ocenić ryzyko związane z każdym potencjalnym dostawcą,
możliwe negatywne konsekwencje dla Colfax i osób, których dane dotyczą, wynikające
z zaangażowania takiego dostawcy, oraz prawdopodobieństwo wystąpienia takiego
ryzyka, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki. Takie czynniki obejmują m.in.:
i) Ilość i wrażliwość danych osobowych, które należy udostępnić;
ii) Rodzaje osób, do których odnoszą się dane osobowe (ryzyko może się różnić
w zależności od tego, czy narażone na nie osoby są np. klientami, dostawcami czy
współpracownikami Colfax); i
iii) Jakie ryzyko mogłoby powstać w przypadku naruszenia danych osobowych.
4) Po dokonaniu oceny ryzyka związanego z potencjalnymi dostawcami, odpowiednie
zespoły powinny:
i) Przypisać ocenę niskiego, średniego lub wysokiego ryzyka do odpowiedniego
dostawcy;
ii) W przypadku wszelkich potencjalnych dostawców o wysokim ryzyku, należy
potwierdzić, że Colfax nie powinien zawierać umowy o udostępnianiu danych
osobowych z takim dostawcą;
iii) W przypadku wszelkich potencjalnych dostawców o średnim poziomie ryzyka, należy
określić, jakie zagrożenia muszą zostać rozwiązane, zanim firma Colfax może
zawrzeć umowę z takim dostawcą i przekazać te wymagania dostawcy; i
iv) W przypadku wszelkich potencjalnych dostawców o niskim ryzyku, należy potwierdzić,
że odpowiednia pisemna umowa może zostać zawarta z takim dostawcą.
5) W przypadku potencjalnych dostawców o średnim poziomie ryzyka, należy określić, jakie
zagrożenia muszą zostać rozwiązane, zanim firma Colfax może zawrzeć umowę z takim
dostawcą, odpowiednie zespoły powinny rozważyć m.in.:
i) Gdzie powstanie największe ryzyko związane z ochroną danych osobowych;
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ii) Możliwe słabe punkty w zabezpieczeniach i sposób ochrony udostępnionych danych
osobowych (np. poprzez pseudonimizację);
iii) Brak odpowiedzialności lub nieodpowiednia polityka u danego dostawcy; i
iv) Wadliwe procedury u danego dostawcy.
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