
Podwykonawcy przetwarzania danych dla Shutterstock Music Canada ULC 

Firma Shutterstock Music Canada ULC („Shutterstock”) korzysta z pomocy określonych podwykonawców 
przetwarzania danych (w tym członków grupy Shutterstock oraz wymienione poniżej podmioty zewnętrzne), 
innych podwykonawców oraz sieci dostarczania treści w zakresie świadczeniu usług opisanych w umowie 
licencyjnej, umowie ramowej oraz innych umowach określających warunki świadczenia usługi przez Shutterstock 
na rzecz użytkownika („Umowa”). 

Informacja o podwykonawcach przetwarzania danych 

Podwykonawca przetwarzania danych to zaangażowany przez Shutterstock zewnętrzny podmiot przetwarzający 
dane — w tym podmiot z grupy Shutterstock Group — który ma lub może mieć dostęp do informacji o klientach 
lub twórcach mogących zawierać dane osobowe albo który będzie takie informacje przetwarzać. 

Shutterstock zobowiązuje się realizować uzasadniony biznesowo proces należycie starannej kontroli w celu oceny 
praktyk bezpieczeństwa, prywatności i poufności u proponowanych podwykonawców przetwarzania danych, 
którzy będą mieli dostęp do jakichkolwiek danych Shutterstock lub będą je przetwarzać. 

Shutterstock wymaga od swoich podwykonawców przetwarzania danych wyrażenia zgody na określone zasady 
wykorzystywania informacji o klientach i danych osobowych, w tym między innymi: 

• Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami administratora 
danych (przekazanymi na piśmie przez Shutterstock do odpowiedniego podwykonawcy przetwarzania 
danych). 

• Zatrudnienie wiarygodnych pracowników podlegających wiążącym prawnie obowiązkom umownym w 
zakresie, w jakim ma to zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

• Zapewnienie regularnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wobec pracowników, 
którym jest przyznawany dostęp do danych osobowych. 

• Wdrażanie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony 
bezpieczeństwa, integralności i poufności informacji o klientach i danych osobowych. 

• Realizowanie raz do roku certyfikacji potwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie 
danych lub zezwolenie firmie Shutterstock na skontrolowanie tej zgodności. 

• Natychmiastowe informowanie firmy Shutterstock o jakimkolwiek rzeczywistym lub potencjalnym 
incydencie związanym z bezpieczeństwem lub naruszeniu bezpieczeństwa danych. 

• Współpraca w pełnym racjonalnie uzasadnionym zakresie z firmą Shutterstock w celu realizacji wniosków 
kontrolerów danych, podmiotów danych lub organów ochrony danych, stosownie do przypadku. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu wyłącznie zilustrowanie procesu zatrudniania przez 
Shutterstock Group podwykonawców przetwarzania danych, a także przedstawienie rzeczywistego wykazu 
zewnętrznych podwykonawców przetwarzania danych zatrudnianych przez firmę Shutterstock w dniu 
obowiązywania niniejszych zasad (z których usług Shutterstock może korzystać w zakresie realizacji i świadczenia 
wsparcia swoich usług). 

W razie pytań dotyczących tego powiadomienia lub korzystania z podwykonawców przetwarzania danych przez 
firmę Shutterstock prosimy o kontakt pod adresem privacy@shutterstock.com. 

Podwykonawcy zewnętrzni 

Podwykonawca Świadczone usługi 
Lokalizacja podwykonawcy 
przetwarzania danych 

Google, Inc. Analityka, e-mail, dokumenty, pamięć masowa Stany Zjednoczone 

SnapLogic, Inc. Zarządzanie danymi podstawowymi Stany Zjednoczone 

Stripe, Inc. Przetwarzanie kart kredytowych i usługi płatnicze Stany Zjednoczone 

Sumo Logic, Inc.  Logowanie i analiza Stany Zjednoczone 
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The Rocket Science Group LLC Dystrybucja poczty e-mail Stany Zjednoczone 

Widgix, LLC 
Oprogramowanie do prowadzenia badań 
SurveyGizmo Stany Zjednoczone 

Workday, Inc. Platforma do zarządzania finansami Stany Zjednoczone 

 

Firmy z grupy Shutterstock 

Członkowie grupy Shutterstock zapewniają sobie wzajemną obsługę marketingową, obsługę klienta, rozwój oraz 
usługi licencyjne. Aktualna lista członków grupy Shutterstock to: 

Firma z grupy Shutterstock Lokalizacja 

Shutterstock, Inc. Stany Zjednoczone 

Rex Features Ltd Wielka Brytania 

Shutterstock (France) SAS Francja 

Shutterstock (UK) LTD Wielka Brytania 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australia 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brazylia 

Shutterstock Custom Platform ULC Kanada 

Shutterstock GmbH Niemcy 

Shutterstock Images Canada, ULC Kanada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Wielka Brytania 

Shutterstock Ireland Limited Irlandia 

Shutterstock Italy SRL Włochy 

Shutterstock Music Canada, ULC Kanada 

Shutterstock Netherlands BV Holandia 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapur 

Shutterstock South Korea Ltd. Korea Południowa 

 

Jeśli jesteś klientem Shutterstock i chcesz zawrzeć umowę przetwarzania danych, napisz do nas na adres e-mail 
privacy@shutterstock.com. 

 Tłumaczenie na język polski jest oferowane wyłącznie jako przysługa. W przypadku jakichkolwiek niezgodności 
między wersją w języku polskim i wersją w języku angielskim obowiązuje wersja w języku angielskim. 
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