
Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google, a właścicielami kont usług 
pomiarowych występującymi w roli administratorów 

Wyrażenie zgody na te warunki przez klienta korzystającego z usług pomiarowych („Klient”) oznacza, 
że zawarł on z Google lub sprzedawcą zewnętrznym (w stosownych przypadkach) umowę na 
świadczenie Usług pomiarowych („Umowa”, wraz z wprowadzanymi w niej co pewien czas 

zmianami), poprzez których interfejs Klient włączył Ustawienie udostępniania danych. 

Te Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a właścicielami kont usług 
pomiarowych występującymi w roli administratorów („Warunki dotyczące administratorów”) zostały 
przyjęte przez Google i Klienta. Jeśli Klient zawarł Umowę z Google, te Warunki dotyczące 

administratorów stanowią uzupełnienie jej zapisów. Jeśli Klient zawarł Umowę ze sprzedawcą 
zewnętrznym, te Warunki dotyczące administratorów stanowią odrębną umowę między Google 
a Klientem. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, świadczenie Usług pomiarowych podlega postanowieniom 

Umowy. Te Warunki dotyczące administratorów wyznaczają zasady ochrony danych tylko 
w odniesieniu do Ustawienia udostępniania danych, ale nie mają zastosowania do świadczenia Usług 
pomiarowych. 

Zgodnie z artykułem 7.2 (Warunki dotyczące podmiotów przetwarzających) te Warunki dotyczące 
administratorów będą obowiązywać i zastąpią od Daty ich wejścia w życie wszystkie obowiązujące 
wcześniej warunki związane z ich przedmiotem. 

Jeśli użytkownik akceptuje te Warunki dotyczące administratorów w imieniu Klienta, zapewnia, że: 
(a) jest w pełni uprawniony do podjęcia w imieniu Klienta zobowiązań wynikających z tych Warunków 
dotyczących administratorów, (b) zapoznał się z tymi Warunkami dotyczącymi administratorów oraz 
je zrozumiał, a także (c) w imieniu Klienta zgadza się na postanowienia tych Warunków dotyczących 
administratorów. Jeśli użytkownik nie ma pełnomocnictwa do przyjmowania zobowiązań w imieniu 

Klienta, nie powinien akceptować tych Warunków dotyczących administratorów. 

Sprzedawcy także nie powinni akceptować tych Warunków dotyczących administratorów. Te 
Warunki dotyczące administratorów wyznaczają prawa i obowiązki użytkowników Usług 
pomiarowych oraz Google. 

1. Wstęp 

Te Warunki dotyczące administratorów odzwierciedlają zawartą między stronami Umowę na 
przetwarzanie Danych osobowych przetwarzanych przez administratora, które podlegają Ustawieniu 
udostępniania danych. 

2. Definicje i ich interpretacja 

2.1 

W tych Warunkach dotyczących administratorów: 

„Podmiot stowarzyszony” to dowolny podmiot, pośrednio lub bezpośrednio kontrolowany przez 
stronę, kontrolujący stronę lub pozostający pod wspólną kontrolą z daną stroną. 

„Informacje poufne” to te Warunki dotyczące administratorów. 

„Osoba, której dotyczą dane przetwarzane przez administratora” to osoba, której dotyczą Dane 
osobowe przetwarzane przez administratora. 



„Dane osobowe przetwarzane przez administratora” to wszelkie dane osobowe, które są 
przetwarzane przez stronę zgodnie z Ustawieniem udostępniania danych. 

„Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych” to w stosownych przypadkach: (a) rozporządzenie 
RODO lub (b) szwajcarska federalna ustawa o ochronie danych osobowych z 19 czerwca 1992 roku. 

„Ustawienie udostępniania danych” to ustawienie udostępniania danych, które Klient włączył 
w interfejsie Usług pomiarowych i które umożliwia firmie Google i jej Podmiotom stowarzyszonym 

używanie danych osobowych do polepszania produktów i usług firmy Google i jej Podmiotów 
stowarzyszonych. 

„RODO (UE)” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

„RODO” to w stosownych przypadkach: (a) RODO (UE) lub (b) RODO (Wielka Brytania). 

„Google” to: 

• (a) Podmiot Google będący stroną Umowy; 

• (b) jeśli Umowa została zawarta między Klientem a sprzedawcą zewnętrznym oraz: 

o (i) sprzedawca zewnętrzny prowadzi działalność w Ameryce Północnej lub w innym 

regionie poza Europą, Bliskim Wschodem, Afryką, Azją i Oceanią – Google to firma 

Google LLC (wcześniej Google Inc.); 

o (ii) sprzedawca zewnętrzny prowadzi działalność w Europie, Afryce lub na Bliskim 

Wschodzie – Google to firma Google Ireland Limited albo 

o (iii) sprzedawca zewnętrzny prowadzi działalność w Azji i Oceanii – Google to firma 

Google Asia Pacific Pte. Ltd. 

„Podmiot Google” to firma Google LLC lub Google Ireland Limited albo dowolny inny Podmiot 
stowarzyszony firmy Google LLC. 

„Usługi pomiarowe” to Google Analytics, Google Analytics 360, Google Analytics dla Firebase, Google 

Attribution, Google Optimize lub Google Optimize 360 zależnie od Ustawienia udostępniania danych, 
w którego przypadku strony zaakceptowały te Warunki dotyczące administratorów. 

„Tarcza Prywatności” to ramy prawne przewidziane przez porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA, 

ramy prawne przewidziane przez porozumienie Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA oraz wszelkie 

równoważne ramy prawne, które mogą mieć zastosowanie między Wielką Brytanią a Stanami 

Zjednoczonymi. 

„Zasady” to Polityka Google w zakresie zgody użytkownika z UE dostępna na stronie 
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html. 

„Warunki dotyczące podmiotów przetwarzających” to: 

• (a) jeśli Google jest stroną Umowy, Warunki dotyczące podmiotów przetwarzających są 
podane na stronie https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ lub 

• (b) jeśli Umowa została zawarta między Klientem a sprzedawcą zewnętrznym, są to warunki 
odzwierciedlające relacje między administratorem a podmiotem przetwarzającym (o ile 

występują) oraz uzgodnione przez Klienta i sprzedawcę zewnętrznego. 

https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/


„Data wejścia warunków w życie” to w stosownych przypadkach: 

• (a) 25 maja 2018 roku, jeśli Klient kliknął przycisk akceptacji Warunków dotyczących 
administratorów lub strony w jakiś inny sposób zaakceptowały te warunki w tym dniu bądź 
przed jego nadejściem albo 

• (b) dzień, w którym Klient kliknął przycisk akceptacji tych Warunków dotyczących 
administratorów lub strony w jakiś inny sposób zaakceptowały te warunki, jeśli nastąpiło to 
po 25 maja 2018 roku. 

„RODO (Wielka Brytania)” to RODO (UE) w formie zmienionej i włączonej do prawa brytyjskiego na 
mocy ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 roku (jeśli obowiązuje). 

2.2 

Terminy „administrator”, „osoba, której dane dotyczą”, „dane osobowe”, „przetwarzanie” 
i „podmiot przetwarzający” użyte w tych Warunkach dotyczących administratorów mają znaczenie 
nadane im w RODO. 

2.3 

Wszelkie przykłady podane w tych Warunkach dotyczących administratorów mają charakter 
poglądowy i nie stanowią jedynych przykładów poszczególnych koncepcji. 

2.4 

Wszelkie odniesienia do ram prawnych, ustaw lub innych aktów prawnych odwołują się do ich 
postaci wraz z wprowadzanymi w nich co pewien czas zmianami w ramach nowelizacji. 

3. Zakres obowiązywania tych Warunków dotyczących administratorów 

3.1 Zakres obowiązywania ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych 

Te Warunki dotyczące administratorów będą mieć zastosowanie tylko w zakresie, w jakim 

Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych obowiązuje w przypadku przetwarzania Danych 

osobowych przez administratora. 

3.2 Zakres obowiązywania w stosunku do Ustawienia udostępniania danych 

Te Warunki dotyczące administratorów będą mieć zastosowanie tylko do tego Ustawienia 
udostępniania danych, w którego przypadku strony zaakceptowały te Warunki dotyczące 
administratorów (np. Ustawienia udostępniania danych, w którego przypadku Klient kliknął przycisk 
akceptacji tych Warunków dotyczących administratorów). 

3.3 Czas obowiązywania 

Te Warunki dotyczące administratorów będą obowiązywały od Daty ich wejścia w życie przez okres 
przetwarzania przez Google lub Klienta Danych osobowych przetwarzanych przez administratora, 

a po jego upływie automatycznie wygasną. 

4. Role i ograniczenia związane z przetwarzaniem 

4.1 Niezależni administratorzy 

Każda ze stron: 



• (a) jest niezależnym administratorem Danych osobowych przetwarzanych przez 
administratora w ramach Ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych; 

• (b) będzie indywidualnie dobierać cele i środki przetwarzania Danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora oraz 

• (c) będzie się wywiązywać z obowiązków nakładanych na nią przez Ustawodawstwo 
dotyczące ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych 

przetwarzanych przez administratora. 

4.2 Ograniczenia przetwarzania 

Artykuł 4.1 (Niezależni administratorzy) nie nakłada żadnych ograniczeń na prawo żadnej ze stron do 
używania lub przetwarzania w inny sposób Danych osobowych przetwarzanych przez administratora 
w ramach tej Umowy. 

4.3 Zgoda użytkownika 

Klient będzie przestrzegać Zasad w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych przez 

administratora, których dotyczy Ustawienie udostępniania danych, i zawsze będzie spoczywać na nim 
ciężar udowodnienia tego, że ich przestrzega. 

5. Przenoszenie danych 

Każda ze stron może przenosić Dane osobowe przetwarzane przez administratora do krajów trzecich, 
o ile będzie przestrzegać zasad przenoszenia danych osobowych do krajów trzecich sformułowanych 
w Ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych. 

6. Odpowiedzialność 

Jeśli Google: 

• (a) jest stroną Umowy, a Umowa podlega przepisom: 

o (i) jednego ze stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki, to niezależnie od pozostałych 
zapisów Umowy, całkowita odpowiedzialność jednej strony wobec drugiej strony 
w ramach tych Warunków dotyczących administratorów lub w związku z nimi będzie 
ograniczona do maksymalnej kwoty pieniężnej (w gotówce lub w formie płatności) 
określonej w Umowie (aby uniknąć wątpliwości: żadne wykluczenia roszczeń 
o odszkodowanie na podstawie ograniczenia odpowiedzialności określonego 
w Umowie nie będą mieć zastosowania do roszczeń o odszkodowanie kierowanych 

w ramach Umowy w zgodzie z Ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych) lub 

o (ii) jurysdykcji, która nie jest stanem Stanów Zjednoczonych Ameryki, to 
odpowiedzialność stron w ramach tych Warunków dotyczących administratorów lub 
w powiązaniu z nimi będzie podlegać wykluczeniom i ograniczeniom 

odpowiedzialności określonym w Umowie albo 

• (b) nie jest stroną Umowy, to w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące 
prawo Google nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jego utracone przychody, za 

żadne szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne ani za odszkodowania 
retorsyjne nawet wtedy, gdy firma Google albo jej Podmioty stowarzyszone zostały 
poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, wiedziały o nich lub powinny o nich 

wiedzieć i nawet wtedy, gdy odszkodowanie za szkody bezpośrednie nie jest wystarczającym 



zadośćuczynieniem. Łączna odpowiedzialność firmy Google (oraz jej Podmiotów 
stowarzyszonych) wobec Klienta lub jakiejkolwiek innej strony z tytułu straty lub szkód 
wynikająca z wszelkich roszczeń, żądań lub postępowań w ramach tych Warunków 
dotyczących administratorów lub w związku z nimi nie przekroczy kwoty 500 USD (pięciuset 
dolarów amerykańskich). 

7. Priorytet 

7.1 Oddziaływanie tych Warunków dotyczących administratorów 

Jeśli Google jest stroną Umowy i występują sprzeczności lub niespójności między jakimikolwiek 
postanowieniami tych Warunków dotyczących administratorów a pozostałymi zapisami Umowy, to 
zgodnie z artykułami 4.2 (Ograniczenia przetwarzania) i 7.2 (Warunki dotyczące podmiotów 
przetwarzających) obowiązują postanowienia tych Warunków dotyczących administratorów. 
Z wyjątkiem zmian wprowadzanych przez te Warunki dotyczące administratorów Umowa między 
Google a Klientem pozostaje w pełni w mocy. 

7.2 Warunki dotyczące podmiotów przetwarzających 

Te Warunki dotyczące administratorów nie zastępują ani nie modyfikują postanowień Warunków 
dotyczących podmiotów przetwarzających. Aby uniknąć wątpliwości: jeśli Klient jest stroną 
Warunków dotyczących podmiotów przetwarzających w związku z Usługami pomiarowymi, Warunki 
dotyczące podmiotów przetwarzających będą nadal mieć zastosowanie do Usług pomiarowych 
niezależnie od tego, że te Warunki dotyczące administratorów obowiązują w przypadku Danych 

osobowych przetwarzanych przez administratora, które podlegają Ustawieniu udostępniania danych. 

8. Zmiany w tych Warunkach dotyczących administratorów 

8.1 Zmiany w Warunkach dotyczących administratorów 

Google może zmienić te Warunki dotyczące administratorów, jeśli zmiana: 

• (a) jest niezbędna do spełnienia wymagań obowiązujących przepisów, nakazów sądowych lub 
wytycznych wydanych przez państwowy urząd lub agencję regulacyjną albo 

• (b) nie prowadzi do: (i) zmiany roli stron jako niezależnych administratorów Danych 
osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach Ustawodawstwa dotyczącego 
ochrony danych, (ii) poszerzenia zakresu ani zniesienia jakichkolwiek ograniczeń prawa 
żadnej ze stron do użycia lub przetwarzania w inny sposób Danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora lub (iii) wywarcia innego istotnego negatywnego 

wpływu na Klienta, zgodnie z ustaleniami Google. 

8.2 Powiadamianie o zmianach 

Jeśli Google będzie mieć zamiar wprowadzić zmianę w tych Warunkach dotyczących administratorów 
zgodnie z artykułem 8.1(a) i taka zmiana zgodnie z ustaleniami Google będzie mieć istotny negatywny 
wpływ na Klienta, to Google podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, by poinformować Klienta 
na co najmniej 30 dni (lub na tyle wcześnie, na ile jest to niezbędne do spełnienia wymagań 
obowiązujących przepisów, nakazów sądowych lub wytycznych wydanych przez państwowy urząd lub 
agencję regulacyjną) przed wejściem zmiany w życie. Jeśli Klient sprzeciwia się takiej zmianie, może 
wyłączyć Ustawienie udostępniania danych. 

9. Postanowienia dodatkowe 



9.1 

Artykuł 9 (Postanowienia dodatkowe) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Google nie jest stroną 
Umowy. 

9.2 

Każda ze stron będzie przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z tych Warunków dotyczących 
administratorów z właściwą dbałością i starannością. 

9.3 

Żadna ze stron nie może korzystać z Informacji poufnych drugiej strony ani ich ujawniać bez 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody, chyba że ma to na celu korzystanie z przysługujących jej praw 
lub wykonanie zobowiązań wynikających z tych Warunków dotyczących administratorów lub jeśli jest 
to wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub orzeczenia sądowego. Strona 
zmuszona w ten sposób do ujawnienia Informacji poufnych przed ich ujawnieniem zawiadomi o tym 

drugą stronę z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. 

9.4 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, z wyjątkiem przypadków 
wyraźnie określonych w tych Warunkach dotyczących administratorów, Google nie udziela żadnej 
wyraźnej, dorozumianej, ustawowej ani też innej gwarancji, w tym w stopniu nieograniczonym 

gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. 

9.5 

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie wykonania tych postanowień, 
jeśli wynika to z okoliczności pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą. 

9.6 

Jeśli którekolwiek postanowienie tych Warunków dotyczących administratorów (lub jego część) jest 
nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe zapisy Warunków dotyczących 
administratorów pozostają w mocy. 

9.7 

Te Warunki dotyczące administratorów podlegają prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będą 
interpretowane bez uwzględnienia uregulowań dotyczących niezgodności przepisów prawnych. 
W przypadku jakichkolwiek niezgodności między przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz 

regulacjami prawa zagranicznego a przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa 

stanu Kalifornia zastosowanie będą miały przepisy ustawowe i wykonawcze oraz regulacje prawa 

stanu Kalifornia. Strony wyrażają zgodę, by poddać się wyłącznej i właściwej jurysdykcji sądów okręgu 
Santa Clara w stanie Kalifornia. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
oraz amerykańska Jednolita ustawa o transakcjach z zakresu informatyki (UCITA) nie mają 
zastosowania do tych Warunków dotyczących administratorów. 

9.8 

Wszystkie powiadomienia o wygaśnięciu lub naruszeniu tych Warunków dotyczących 
administratorów muszą mieć formę pisemną, być sporządzone w języku angielskim i zaadresowane 

do Działu prawnego drugiej strony. Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Działu 
prawnego Google, to legal-notices@google.com. Powiadomienie uznaje się za dostarczone za 



potwierdzeniem odbioru, jeśli potwierdzenie jest sformułowane na piśmie, automatyczne lub 
zawarte w dzienniku elektronicznym. 

9.9 

Niekorzystanie (lub spóźnione skorzystanie) z praw wynikających z tych Warunków dotyczących 
administratorów przez dowolną ze stron nie będzie traktowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek 
praw wynikających z tych Warunków dotyczących administratorów. Żadna ze stron nie może 
scedować jakiejkolwiek części tych Warunków dotyczących administratorów bez pisemnej zgody 
drugiej strony z wyjątkiem przypadku cesji na Podmiot stowarzyszony, gdy spełnione są te kryteria: 
(a) cesjonariusz na piśmie zgodził się przestrzegać postanowień tych Warunków dotyczących 
administratorów; (b) strona dokonująca cesji pozostanie odpowiedzialna za zobowiązania wynikające 
z tych Warunków dotyczących administratorów; (c) w przypadku Klienta strona dokonująca cesji 
przekazała swoje konta Usług pomiarowych cesjonariuszowi oraz (d) strona dokonująca cesji 
powiadomiła drugą stronę o cesji. Każda inna próba cesji jest nieważna. 

9.10 

Strony są niezależnymi kontrahentami. Postanowienia tych Warunków dotyczących administratorów 
nie oznaczają powstania przedstawicielstwa, spółki osobowej ani spółki joint venture między 
stronami. O ile treść tych Warunków dotyczących administratorów wyraźnie nie stanowi inaczej, nie 
zapewniają one żadnych korzyści osobom trzecim. 

9.11 

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo te Warunki dotyczące administratorów 
obejmują wszystkie warunki uzgodnione przez strony. Zgadzając się na te Warunki dotyczące 
administratorów, żadna ze stron nie opierała się na żadnych oświadczeniach, zobowiązaniach lub 
gwarancjach (w tym udzielonych przez zaniedbanie lub nieświadomie), które nie zostały 
jednoznacznie zawarte w tych Warunkach dotyczących administratorów, i nie ma żadnych 
wynikających z nich praw ani roszczeń. 

  

Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a właścicielami kont usług 
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