
Następujące podmioty są Współadministratorami danych 
osobowych:

Autostrada Wielkopolska S.A. z  siedzibą w  Poznaniu,  
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000001970, NIP 9720050433, o kapitale zakładowym w wy-
sokości 461.000.000 PLN w całości wpłaconym

Autostrada Wielkopolska II S.A. z  siedzibą w  Poznaniu,  
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
00003280150, NIP 7822467845, o kapitale zakładowym w wy-
sokości 211.340.000 PLN w całości wpłaconym

Zgodnie z  art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 
„RODO”), przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnie-
nie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień wskazanych powy-
żej Współadministratorów, w zakresie współadministrowania 

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy 
Współadministratorami dotycząca przetwarzania danych 

osobowych



przetwarzaniem danych osobowych osób, której dane dotyczą 
w celach i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiąz-
ku informacyjnym. 

Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów 
informujemy, że:

1. Współadministratorzy uwzględniając charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw 
lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobień-
stwie i wadze, wdrażają odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie 
z RODO. 

2. Dla potrzeb prawidłowej realizacji niniejszej Umowy każdy 
ze Współadministratorów zobowiązuje się:

a. współpracować przy realizacji obowiązków ciążących 
na Współadministratorach w związku z przetwarza-
niem danych osobowych;

b. przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie 
z  niniejszą Umową, przepisami RODO oraz innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności:

i. zapewnić rozliczalność w odniesieniu do przetwa-
rzania danych osobowych dokonywanego w związ-
ku z wykonaniem Umowy;

ii. w zakresie czynności przetwarzania, które wykonu-
je dany Współadministrator wdrożyć odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu zapew-
nienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych 



odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wol-
ności osób fizycznych oraz udokumentować ich 
stosowanie;

iii. przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnić, 
by dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważ-
nione, które zobowiązały się do ich zachowania 
w poufności lub podlegały ustawowemu obowiąz-
kowi tajemnicy;

iv. przekazywać drugiej Stronie wszelkie informacje 
i materiały niezbędne do wykonywania przez dru-
gą Stronę obowiązków wynikających z Umowy;

v. informować niezwłocznie drugą Stronę o wszel-
kich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
wykonywanie Umowy;

vi. udostępnić drugiej Stronie, na jej żądanie, wszel-
kie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
przez te Stronę spoczywających na niej obowiąz-
ków, w szczególności wynikających z RODO;

c. powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, 
które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć bezpie-
czeństwo danych osobowych albo narazić drugiego 
Współadministratora na odpowiedzialność cywilną, 
administracyjną lub karną.

3. Współadministratorzy ustalają ,  że ten ze 
Współadministratorów który pozyskał dane osobowe,  
które objęte są przedmiotem niniejszej Umowy  
w  zakresie wykonywania obowiązków wynikających 
z RODO zobowiązany jest samodzielnie do:



a. zapewnienia wykonania obowiązku informacyjnego 
względem osoby, której dane dotyczą, obejmującego 
także informacje o zasadniczej treści uzgodnień doko-
nanych pomiędzy Współadministratorami w zakresie, 
w jakim zbiera bądź pozyskuje poszczególne kategorie 
danych osobowych, bez względu na cel oraz sposób 
ich dalszego przetwarzania;

b. uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych 
przez Współadministratorów, od osób, których te dane 
dotyczą w zakresie, w jakim zbiera bądź pozyskuje po-
szczególne kategorie danych osobowych, bez względu 
na cel oraz sposób ich dalszego przetwarzania.

4. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania od-
powiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (w szcze-
gólności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa 
do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do 
danych osobowych, zsprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych) właściwy będzie ten Współadministrator, 
który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przy-
padku,  gdy  żądanie  zostanie  skierowane  do  obydwu 
Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy 
zobowiązani będą, każdy z  osobna, do udzielenia  od-
powiedzi,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  wspólnego  
stanowiska. 

5. Ponadto Współadministratorzy zobowiązują się do:

a. zawierania umów z podmiotami przetwarzającymi 
dane i wydawania bieżących instrukcji podmiotom 
przetwarzającym;



b. prowadzenia wspólnego rejestru czynności prze-
twarzania danych osobowych, rejestru czynności 
kategorii przetwarzania oraz rejestru incydentów 
bezpieczeństwa;

c. podejmowania wspólnych decyzji w przypadku ko-
nieczności transferu danych do państwa spoza obszaru 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

d. nadawania upoważnień do przetwarzania danych oso-
bowych osobom, której przetwarzają dane osobowe 
objęte przedmiotem niniejszej Umowy;

e. stałego monitorowania przestrzegania przepisów 
RODO.

6. W celu obsługi zapytań, przyjmowania żądań i oświadczeń 
osób, których dane dotyczą Strony ustanowiły wspólny 
punkt kontaktowy: dane.osobowe@awsa.pl. Dane punktu 
kontaktowego służącego do przyjmowania żądań, oświad-
czeń czy zapytań zostały wskazane w odpowiednich klau-
zulach informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 RODO. 

7. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobo-
wiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania 
odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym 
celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować drugiego Współadministratora o każdym 
żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez 
tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugie-
mu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych infor-
macji w tym zakresie.



8. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania 
się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie 
zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz 
ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osobie, której dane 
dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który stwier-
dził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie 
stwierdzone przez każdego ze Współadministratorów (np. 
gdy zostało zgłoszone wszystkim Współadministratorom), 
to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 
33-34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego dzia-
łania bądź zaniechania naruszenie wynikło. Niezależnie 
od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani 
współpracować między sobą w zakresie spełniania obo-
wiązków określonych w art. 33 - 34 RODO. W tym celu 
Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naru-
szenia, poinformować drugiego Współadministratora 
o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony danych oso-
bowych, podjętych w związku z naruszeniem krokach, 
treści zgłoszenia przekazanego organowi nadzorcze-
mu w związku z naruszeniem oraz udzielić pozostałym 
Współadministratorom wszelkich niezbędnych informacji 
w tym zakresie.

9. Współadministratorzy informują osoby, których dane do-
tyczą o współadministrowaniu oraz o zasadniczej treści 
wspólnych uzgodnień określonych w niniejszej Umowie, 
a w szczególności o relacji pomiędzy Stronami, relacji po-
między Stronami a osobami, których dane dotyczą oraz 
o zakresie obowiązków każdej ze Stron. Zgodnie z art. 26 
ust. 2 RODO treść wspólnych uzgodnień jest dostępna na 



stronie internetowej www.autostrada-a2.pl w zakładce 
„Polityka Prywatności”.

10. Niezależnie od powyższych uzgodnień, osoba, której dane 
dotyczą może wykonywać przysługujące jej prawa wobec 
każdego ze Współadministratorów. 


