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WSTĘP
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu
(RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zarządza, że administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu
zapewnienia podmiotowi danych wszystkich informacji dotyczących zarządzania
danymi osobowymi w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, w
jasny i jednoznaczny sposób oraz, że administrator danych ułatwia korzystanie z
praw osoby, której dane dotyczą.
ROZDZIAŁ I
NAZWA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO DANYMI
Wydawcą niniejszego raportu i jednocześnie administratorem danych jest:
Nazwa firmy: International Work Agencja Pośrednictwa Pracy Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
KRS: 0000711295
NIP: 7822774837
REGON: 369107255
Przedstawiciel: Szlahucska Péter
Numer telefonu: 022 502 31 70
Adres e-mail: info@iwapp.pl
Strona internetowa: www.iwapp.pl
(dalej: Spółka)
ROZDZIAŁ II
NAZWA PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE
Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora
(Rozporządzenie art. 4 ust. 8)
Korzystanie z usług przetwarzającego nie wymaga uprzedniej zgody osoby, której
dane dotyczą, ale konieczne jest jej poinformowanie o tym fakcie. W związku z tym
podajemy następujące informacje:
1. Dostawca usług IT naszej firmy
W celu utrzymania i obsługi swojej strony internetowej nasza Spółka korzysta z
przetwarzającego, który świadczy usługi informatyczne (usługi hostingowe) i w
ramach tych usług - przez cały okres obowiązywania umowy - zarządza danymi
osobowymi, podanymi na stronie internetowej, jego działanie polega na
przechowywaniu danych osobowych na serwerze.
Nazwa ww podmiotu przetwarzającego:
Nazwa firmy: One.com A/S
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Siedziba: Kalvebod Brygge 24, DK-1560 Copenhagen, Denmark
Numer KRS firmy: 2867713
Numer identyfikacji podatkowej: EU208000020
Numer telefonu: +45 46907100
Fax: +45 70205872
Adres e-mail: support@one.com
Strona internetowa: www.one.com
2. Dostawca usług rachunkowości
W celu spełnienia nałożonych prawnie zobowiązań podatkowych i rachunkowych,
nasza firma, na podstawie umowy o świadczenie usług księgowych, korzysta z usług
zewnętrznego dostawcy, który zarządza także danymi osobowymi osób fizycznych,
będących z naszą Spółką w stosunku umownym lub płatniczym.
Nazwa ww podmiotu przetwarzającego:
Nazwa firmy: Morison Finansista Audit Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
Siedziba: ul. Główna 6, 61-005 Poznań
NIP: 7822403176
REGON: 300640954
KRS: 0000286698
Tel: 0616 544 102
Fax: 0618 752 950
3. Usługi pocztowe, doręczanie, wysyłka
Poniższe podmioty przetwarzające otrzymują dane osobowe (nazwisko, adres,
numer telefonu) wymagane do dostarczenia zamówionego produktu i przy ich
wykorzystaniu dostarczają produkt.
Nazwa podmiotu przetwarzającego:
Poczta Polska S.A.
ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE DANYMI ZWIĄZANYMI Z UMOWĄ
1. Zarządzanie danymi partnerów umownych - ewidencja kupujących i dostawców
(1) Tytułem prawnym wykonania, zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy oraz w
celu udzielenia ulg umownych Firma obsługuje następujące dane osób fizycznych, z
którymi zawarła umowę, jako z kupującymi lub dostawcami: imię i nazwisko,
nazwisko rodowe, datę urodzenia, imię i nazwisko matki, adres zamieszkania, numer
identyfikacji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej działalności gospodarczej,
numer karty rolnika, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres siedziby i
zakładów, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta
bankowego, numer kupującego (numer klienta, numer zamówienia), jego
identyfikatory online (listy kupujących, dostawców, listy stałych klientów). Takie
zarządzanie danymi jest uważane za zgodne z prawem także wówczas, jeżeli
przetwarzanie danych jest konieczne przed zawarciem umowy w celu podjęcia
działań na wniosek osoby, której dane dotyczą. Adresaci danych osobowych:
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pracownicy Spółki wykonujący zadania obsługi klienta, rachunkowości, podatkowe
oraz przetwarzający dane. Okres przetwarzania danych osobowych: pięć lat po
ustaniu zatrudnienia.
(2) Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, powinna
być poinformowana o tym, że podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja
umowy, informacja ta może być również zawarta w umowie.
(3) Osobę, której dane dotyczą należy poinformować o przekazaniu jej danych
osobowych przetwarzającemu.
2. Dane kontaktowe osób fizycznych, przedstawicieli klientów - osób prawnych,
kupujących i dostawców
(1) Zakres danych osobowych, które mogą być przetwarzane: imię i nazwisko osoby
fizycznej, jej adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i identyfikator
internetowy.
(2) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z
partnerem - osobą prawną, utrzymywanie stosunków biznesowych, podstawę prawną
stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.
(3) Adresaci lub kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy Spółki
wykonujący zadania obsługi klienta.
(4) Czas przechowywania danych osobowych: 5 lat po zakończeniu kontaktów
biznesowych lub po upływie ważności funkcji przedstawiciela.
3. Biuro obsługi klienta, rejestrowanie rozmów telefonicznych
(1) Spółka rejestruje rozmowy telefoniczne prowadzone przez jej pracowników działu
obsługi klienta w celu realizacji sprzedaży, usług oraz przekazywania informacji. (3)
Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda zainteresowanej strony.
(2) Na początku rozmowy telefonicznej należy informować o jej nagrywaniu i prosić o
uzyskanie zgody.
(3) Podczas nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane są następujące
informacje: numer telefonu, czas połączenia, nagranie głosowe rozmowy, dane
osobowe podane podczas rozmowy.
(4) Adresaci lub kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy Spółki
wykonujący zadania obsługi klienta.
(5) Rozmowy telefoniczne są przechowywane przez 5 lat. Nagrany materiał audio
odnaleźć można według numeru telefonu i daty rozmowy.
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4. Zarządzanie danymi gości strony internetowej Spółki
(1) Pliki cookie to krótkie pliki danych umieszczane na komputerze użytkownika przez
odwiedzaną witrynę. Celem plików cookie jest ułatwienie usług technologii
informacyjnej, serwisu internetowego i uczynienie ich wygodniejszymi. Istnieje wiele
rodzajów tych plików, ale zazwyczaj są podzielone na dwie duże grupy. Jednym z
nich jest tymczasowy plik cookie, który witryna umieszcza na urządzeniu użytkownika
tylko podczas danej sesji (np. identyfikacja bezpieczeństwa bankowości
internetowej), drugi to stały plik cookie (np. ustawienia językowe witryny) pozostanie
na komputerze, dopóki użytkownik go nie usunie. Na podstawie rozporządzenia
Komisji Europejskiej pliki cookie [poza przypadkami, kiedy są ściśle niezbędne do
korzystania z danej usługi] umieszczane są na urządzeniu użytkownika wyłącznie za
jego zgodą.
(2) W przypadku plików cookie niewymagających zgody użytkownika informacje
muszą być podawane przy pierwszej wizycie na stronie. Nie jest konieczne, aby
pełny tekst informacji na temat plików cookie pojawiał się na stronie internetowej,
wystarczy, że operatorzy stron internetowych krótko podsumują istotę informacji i
odwołają się do dostępności pełnej informacji za pośrednictwem linku.
(3) W przypadku plików cookie wymagających zgody, informacje te mogą być
również powiązane z pierwszą wizytą na stronie, jeśli przetwarzanie danych
związane z używaniem plików cookie zostało rozpoczęte poprzez odwiedzenie
strony. Jeżeli użycie pliku cookie jest powiązane z korzystaniem z funkcji wyraźnie
żądanej przez użytkownika, można również podać informacje dotyczące korzystania
z tej funkcji. W tym przypadku również nie jest konieczne, aby pełny tekst informacji
na temat plików cookie pojawiał się na stronie internetowej, wystarczy, że operatorzy
stron internetowych krótko podsumują istotę informacji i odwołają się do dostępności
pełnej informacji za pośrednictwem linku.
5. Informacje o korzystaniu z plików cookie
(1) Zgodnie z ogólną praktyką online, również nasza Spółka wykorzystuje pliki cookie
na swojej stronie internetowej. Plik cookie to niewielki plik zawierający zestaw
znaków, który jest umieszczany na komputerze odwiedzającego podczas
odwiedzenia przez niego danej witryny. Gdy ponownie odwiedzi on tę witrynę, plik
cookie pozwoli witrynie rozpoznać przeglądarkę użytkownika. Pliki cookie mogą
przechowywać preferencje użytkownika (np. wybrany język), a także inne informacje.
Zbierają między innymi informacje o użytkownikach i ich urządzeniach, zapamiętują
indywidualne ustawienia użytkownika, mogą być wykorzystywane podczas
korzystania z koszy zakupów online. Pliki cookie ogólnie ułatwiają korzystanie ze
strony internetowej, pomagają witrynie internetowej zapewnić użytkownikom
rzeczywiste przeżycie w sieci i skuteczne źródło informacji, umożliwiają też
operatorowi witryny sprawdzanie jej funkcjonalności, zapobieganie nadużyciom oraz
sprawne świadczenie usług na odpowiednim poziomie.
(2) Strona internetowa naszej Spółki rejestruje i obsługuje następujące dane osób
odwiedzających naszą witrynę i ich przeglądarek:
• adres IP,
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• typ przeglądarki,
• funkcje systemu operacyjnego urządzenia używanego do przeglądania (ustawiany
język),
• czas odwiedzin,
• odwiedzona (pod)strona, funkcja lub usługa.
(3) Akceptacja i zezwolenie na pliki cookie nie jest obowiązkowa. Odwiedzający
może zresetować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie
lub sygnalizowała przesyłanie takiego pliku przez system. Większość przeglądarek
przyjmuje pliki cookie automatycznie, jako domyślne, ale zazwyczaj można je
zmienić, aby zapobiec automatycznej akceptacji i oferować opcje za każdym razem.
Ustawienia plików cookie najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć na
poniższych linkach
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje lub usługi witryny mogą nie działać
poprawnie bez plików cookie.
(4) Pliki cookie używane wyłącznie na stronie internetowej nie są odpowiednie do
identyfikacji osoby użytkownika.
(5) Pliki cookie wykorzystywane na stronie internetowej Spółki:
1. Technicznie niezbędne ciasteczka sesyjne (session cookies)
Te pliki cookie są wymagane, aby umożliwić odwiedzającym przeglądanie strony
internetowej, w celu płynnego i pełnego wykorzystania jej funkcji, usług dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, w tym - w szczególności - zapamiętania
czynności wykonanych przez użytkownika na danych stronach podczas odwiedzin.
Czas zarządzania danymi tych plików cookie jest ograniczony do aktualnej wizyty
użytkownika, po zakończeniu sesji lub zamknięciu przeglądarki, ten rodzaj plików
cookie zostanie automatycznie usunięty z jego komputera.
Zakres zarządzanych danych: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Cel zarządzania danymi: zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania strony.
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2. Pliki cookie wymagające zgody:
Stanowią one dla Spółki możliwość zapamiętania czynności wyboru użytkownika w
związku ze stroną. Użytkownik może zabronić zarządzania danymi w dowolnym
momencie przed skorzystaniem z usługi i podczas korzystania z usługi. Dane te nie
mogą być powiązane z danymi identyfikacyjnymi użytkownika i nie mogą być
przekazywane stronom trzecim bez jego użytkownika.
2.1. Cookies pomocne w korzystaniu:
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika.
Cel przetwarzania danych: Zwiększenie efektywności usług, wzmożenie przeżycia
przez użytkownika wrażeń w sieci, uczynienie korzystania z serwisu wygodniejszym.
Czas trwania przetwarzania danych: 6 miesięcy.
2.2. Cookies zapewniające wydajność:
Cookies Google Analytics – informacje pod poniższym linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Cookies Google Analytics – informacje pod poniższym linkiem:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
6. Rejestracja na stronie internetowej Spółki
(1) Osoba fizyczna rejestrująca na stronie internetowej może wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole. Zabrania
się zaznaczania pól wyboru z góry
(2) Zakres obsługiwanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby fizycznej,
adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator online.
(3) Cel obsługiwania danych osobowych:
1. Wykonywanie usług świadczonych na stronie internetowej.
2. Nawiązanie kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną, SMS-em i pocztą.
3. Informacje o produktach, usługach, warunkach umownych i działaniach Spółki.
4. Biuletyny reklamowe można przesyłać drogą elektroniczną i pocztą.
5. Analizowanie korzystania z tej witryny.
(4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanej strony.
(5) Adresaci danych osobowych lub kategorie ich odbiorców: Pracownicy działu
obsługi klienta i działań marketingowych Spółki, dostawca usług IT i pracownicy
dostawcy usług hostingowych.
(6) Czas przechowywania danych osobowych: do czasu trwania rejestracji / usługi
lub do czasu wycofania zgody danej osoby (do czasu jej anulowania).
7. Zarządzanie danymi związanymi z usługą newslettera
(1) Osoba fizyczna rejestrująca na stronie internetowej na newslettera może wyrazić
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole.
Zabrania się zaznaczania pól wyboru z góry. Subskrypcję biuletynu można anulować
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w każdej chwili, korzystając z funkcji "Anuluj subskrypcję", wysyłając pisemne
oświadczenie lub e-mail o odwołaniu udzielonej zgody. W takim przypadku należy
natychmiast usunąć wszystkie dane osoby anulującej subskrypcję. Tekst informacji,
które należą umieścić na stronie subskrypcji biuletynu, znajduje się w załączniku 1
niniejszego dokumentu.
(2) Zakres obsługiwanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby fizycznej,
adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator online.
(3) Cel obsługiwania danych osobowych:
1. Wysyłka biuletynu z informacją o produktach i usługach firmy
2. Wysyłka materiałów reklamowych
(4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanej strony.
(5) Adresaci danych osobowych lub kategorie ich odbiorców: Pracownicy działu
obsługi klienta i działań marketingowych Spółki, przetwarzający dane pracownicy
dostawcy usług IT w celu świadczenia usług hostingowych.
(6) Czas przechowywania danych osobowych: do czasu trwania rejestracji na usługę
otrzymywania newslettera lub do czasu wycofania zgody danej osoby (do czasu jej
anulowania).
8. Wytyczne dla społeczności / Zarządzanie danymi na Facebooku Spółki
(1) Strona na Facebooku jest utrzymywana w celu promowania produktów i usług
Firmy.
(2) Pytanie złożone na firmowej stronie Facebooka nie jest uważane za oficjalnie
złożoną skargę.
(3) Dane osobowe publikowane przez odwiedzających na Facebooku nie są przez
Spółkę obsługiwane.
(4) Odwiedzający podlegają regulaminowi ochrony prywatności i praw użytkowników
Facebooka.
(5) W przypadku publikacji nielegalnych lub obraźliwych treści, Spółka może, bez
uprzedzenia, wykluczyć danego użytkownika z grona swoich członków lub usunąć
jego komentarze.
(6) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze naruszające prawo,
opublikowane przez użytkowników Facebooka. Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek problemy wynikające z działania Facebooka, usterki lub zmiany w
funkcjonowaniu systemu.
9. Zarządzanie danymi na cele marketingu bezpośredniego (direct marketing)
(1) O ile nie przewidziano inaczej w odrębnej ustawie, reklama może być przekazana
osobie fizycznej, jako odbiorcy reklamy, drogą bezpośredniego kontaktu (direct
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marketing), w szczególności zaś drogą korespondencji elektronicznej lub
równoważnych środków indywidualnej komunikacji, tylko wtedy, gdy adresat reklamy
udzielił na to wcześniej swojej wyraźnej i jednoznacznej zgody.
(2) Zakres danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez Spółkę celem
przekazania informacji reklamowych: imię i nazwisko osoby fizycznej, jej adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i identyfikator internetowy.
(3) Celem zarządzania danymi osobowymi jest kontynuowanie działań marketingu
bezpośredniego związanego z działalnością Spółki, tj. wysyłanie okresowych lub
sporadycznych publikacji promocyjnych, newsletterów, aktualnych ofert w formie
drukowanej (pocztowej) lub elektronicznej (e-mail) przy wykorzystaniu danych
kontaktowych podanych podczas rejestracji.
(4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanej strony.
(5) Adresaci danych osobowych lub kategorie ich odbiorców: Pracownicy działu
obsługi klienta i działań marketingowych Spółki, dostawca usług IT i pracownicy
dostawcy usług hostingowych, w przypadku dostaw drogą pocztową, pracownicy
poczty.
(6) Czas przechowywania danych osobowych: do odwołania zezwolenia.
ROZDZIAŁ IV
PODSUMOWANIE INFORMACJI O PRAWACH OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH
DANE DOTYCZĄ
W tym rozdziale, dla zachowania jasności i przejrzystości, krótko podsumowujemy
prawa osób, których dane dotyczą, dla których szczegółowe informacje na temat ich
wykonywania znajdują się w następnym rozdziale.
Prawo do wcześniejszego otrzymywania informacji
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji na temat faktów i
informacji związanych z zarządzaniem jej danymi jeszcze przed rozpoczęciem
przetwarzania danych.
(Rozporządzenie art. 13-14)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo dostępu
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymywania od przetwarzającego
informacji zwrotnych odnośnie tego, czy jej dane osobowe są aktualnie
przetwarzane, i jeśli ich przetwarzanie jest w toku, ma ona prawo dostępu do swoich
danych osobowych i powiązanych informacji, określonych w rozporządzeniu.
(Rozporządzenie art. 15)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
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Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
(Rozporządzenie art. 16)
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z określonych w
Rozporządzeniu okoliczności.
(Rozporządzenie art. 17)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania w określonych w Rozporządzeniu przypadkach.
(Rozporządzenie art. 18)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
o ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18,
każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to
niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator
informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane
dotyczą, tego zażąda.
(Rozporządzenie art. 19)
Prawo do przenoszenia danych.
Z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu osoba, której dane
dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te
dane osobowe.
(Rozporządzenie art. 20)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f) (przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
(Rozporządzenie art. 21)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
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Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
(Rozporządzenie art. 22)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Ograniczenia
Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegają administrator
danych lub podmiot przetwarzający, może aktem prawnym ograniczyć zakres
obowiązków i praw przewidzianych w art. 12–22 i w art. 34, o ile jego przepisy
odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 12–22.
(Rozporządzenie art. 23)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki
zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
(Rozporządzenie art. 34)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze Rozporządzenie.
(Rozporządzenie art. 77)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi
nadzorczemu
Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej
przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej
oraz do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli właściwy organ
nadzorczy nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował osoby, której dane dotyczą,
w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania wniesionej skargi.
(Rozporządzenie art. 78)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko
administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony
prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy
niniejszego Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych
osobowych z naruszeniem niniejszego Rozporządzenia.
(Rozporządzenie art. 79)
O szczegółowych przepisach informujemy w następnym rozdziale.
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ROZDZIAŁ V
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRAWACH OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH
DANE DOTYCZĄ
Prawo do wcześniejszego otrzymywania informacji
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji na temat faktów
i informacji związanych z zarządzaniem jej danymi jeszcze przed rozpoczęciem
przetwarzania danych.
A) Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane
dotyczą
1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby,
administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie
następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość
i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku
stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku
przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi,
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
2.
Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych
osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne
informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu;
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
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3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.
4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
(Rozporządzenie art. 13)
B) Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób
inny niż od osoby, której dane dotyczą
1. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą,
administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość
i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) kategorie odnośnych danych osobowych;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych
odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub
braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku
przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi,
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, administrator podaje osobie, której
dane dotyczą, następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności
i przejrzystości przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu;
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia –
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę
trzecią;
c) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia – informacje o prawie do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą
one ze źródeł publicznie dostępnych;
g) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator podaje:
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a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu
miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych
osobowych;
b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane
dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą;
lub
c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich
pierwszym ujawnieniu.
4. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel,
w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje
on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych
stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.
5. Ust. 1– 4 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim:
a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania do
celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków
i zabezpieczeń, o których mowa w art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, lub o ile obowiązek,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie
utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator
podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie
uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje
publicznie;
c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym
odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane
dotyczą; lub
d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania
tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
(Rozporządzenie art. 14)
Prawo osoby, której dane dotyczą do dostępu
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to
miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących
informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały
lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy
nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
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g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie
dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia, oraz – przynajmniej w tych
przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą.
2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana
o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 Rozporządzenia,
związanych z przekazaniem.
3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba,
której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca
się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się
powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii, o której
mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
(Rozporządzenie art. 15)
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych
okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy
art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia.
2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek
usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt
realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować
administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą,
żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych
osobowych lub ich replikacje.
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3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest
niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego
zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1
Rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1,
uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(Rozporządzenie art. 17)
Prawo do ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d)
osoba,
której
dane
dotyczą,
wniosła
sprzeciw
na
mocy
art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe
można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której
dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym
osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
(Rozporządzenie art. 18)
Prawo do przenoszenia danych.
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora,
któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
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a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez
administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez
uszczerbku dla art. 17 Rozporządzenia.
Prawo to nie ma zastosowania do
przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa
i wolności innych.
(Rozporządzenie art. 20)
Prawo do sprzeciwu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f) (przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) Rozporządzenia, w tym
profilowania na podstawie tych przepisów. W tym przypadku administratorowi nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane
z takim marketingiem bezpośrednim.
3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do
celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do
takich celów.
4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,
wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się
je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez
uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może
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wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków
wykorzystujących specyfikacje techniczne.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym.
(Rozporządzenie art. 21)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią
wpływa.
2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane
dotyczą, a administratorem;
b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu
podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności
i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe
środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane
dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony
administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych
kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia,
chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony
praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
(Rozporządzenie art. 22)
Ograniczenia
1. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegają administrator
danych lub podmiot przetwarzający, może aktem prawnym ograniczyć zakres
obowiązków i praw przewidzianych w art. 12–22 i w art. 34, a także w art. 5 – o ile
jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 12–22 –
jeżeli ograniczenie takie nie narusza istoty podstawowych praw i wolności oraz jest
w demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i proporcjonalnym,
służącym:
a) bezpieczeństwu narodowemu;
b) obronie;
c) bezpieczeństwu publicznemu;
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d) zapobieganiu przestępczości, prowadzeniu postępowań przygotowawczych,
wykrywaniu lub ściganiu czynów zabronionych lub wykonywaniu kar, w tym ochronie
przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganiu takim
zagrożeniom;
e) innym ważnym celom leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa
członkowskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub
finansowemu Unii lub państwa członkowskiego, w tym kwestiom pieniężnym,
budżetowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu;
f) ochronie niezależności sądów i postępowania sądowego;
g) zapobieganiu naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzeniu
postępowań w takich sprawach, ich wykrywaniu oraz ściganiu;
h) funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym związanym, nawet
sporadycznie, ze sprawowaniem władzy publicznej w przypadkach, o których mowa
w lit. a) – e) oraz g);
i) ochronie osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób;
j) egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
2. W szczególności akt prawny, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać szczegółowe
przepisy przynajmniej – w stosownym przypadku – o:
a) celach przetwarzania lub kategorii przetwarzania;
b) kategoriach danych osobowych;
c) zakresie wprowadzonych ograniczeń;
d) zabezpieczeniach zapobiegających nadużyciom lub niezgodnemu z prawem
dostępowi lub przekazywaniu;
e) określeniu administratora lub kategorii administratorów;
f) okresach przechowywania oraz mających zastosowanie zabezpieczeniach
z uwzględnieniem charakteru, zakresu i celów przetwarzania lub kategorii
przetwarzania;
g) ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; oraz
h) prawie osób, której dane dotyczą, do uzyskania informacji o ograniczeniach, o ile
nie narusza to celu ograniczenia.
(Rozporządzenie art. 23)
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki
zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jasnym i prostym
językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera
przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c) i d)
Rozporządzenia.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących
przypadkach:
a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony
i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom
nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
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b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym
mowa w ust. 1;
c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany
zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą
którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny
sposób.
4. Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą,
o naruszeniu ochrony danych osobowych, organ nadzorczy – biorąc pod uwagę
prawdopodobieństwo, że to naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje
wysokie ryzyko – może od niego tego zażądać lub może stwierdzić, że spełniony
został jeden z warunków, o których mowa w ust. 3.
(Rozporządzenie art. 34)
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed
sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze
Rozporządzenie.
2. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach
i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka
ochrony prawnej na mocy art. 78.
(Rozporządzenie art. 77)
Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi
nadzorczemu
1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony
prawnej każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony
prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej
dotyczącej.
2. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony
prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka
ochrony prawnej przed sądem, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56
Rozporządzenia nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował osoby, której dane
dotyczą, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi
wniesionej zgodnie z art. 77.
3. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem
państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.
4. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte przeciwko decyzji organu nadzorczego,
którą poprzedziła opinia lub decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych w ramach
mechanizmu spójności, organ nadzorczy przekazuje sądowi tę opinię lub decyzję.
(Rozporządzenie art. 78)
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Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko
administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.
1. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków
ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie
z art. 77 Rozporządzenia, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa
przysługujące jej na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku
przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia.
2. Postępowanie przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym administrator lub
podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną. Ewentualnie
postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego,
w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu, chyba że
administrator lub podmiot przetwarzający są organami publicznymi państwa
członkowskiego wykonującymi swoje uprawnienia publiczne.
(Rozporządzenie art. 79)
ROZDZIAŁ VI
ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ,
DZIAŁANIA ADMINISTRATORA
1. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, jednak w każdym przypadku w
ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformować osobę, którą dane dotyczą o
środkach podjętych w odpowiedzi na jej wniosek o korzystanie z prawa.
2. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę złożoność wniosku i liczbę wniosków, termin
ten może zostać przedłużony o dwa dodatkowe miesiące. Administrator informuje
osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, wskazując przyczynę opóźnienia
w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
3. Jeżeli wniosek został złożony drogą elektroniczny, informacje powinny być
dostarczone w formie elektronicznej, o ile to możliwe, o ile osoba, której dane
dotyczą nie zażąda inaczej.
4. Jeżeli administrator nie podejmie środków w odpowiedzi na przedmiotowy
wniosek, wówczas bezzwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu jednego miesiąca
od otrzymania wniosku, informuje osobę, której dane dotyczą, o powodzie braku
działań oraz o tym, że może ona złożyć skargę do organu nadzorczego i skorzystać z
prawa do sądowego dochodzenia roszczeń.
5. Administrator zapewnia informacje, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia,
informacje na temat praw osoby, której dane dotyczą (art. 15-22 i 34
Rozporządzenia) oraz działania bezpłatnie. Jeżeli roszczenia osoby, której dane
dotyczą są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności w przypadku
powtarzających się roszczeń, z uwagi na koszy żądanych informacji, ich dostarczenia
lub koszty administracyjne wnioskowanego działania administrator może:
a) pobrać opłatę w wysokości 95,- zł, lub
b) odmówić podjęcia działań w sprawie wniosku.
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Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny
charakter, spoczywa na administratorze.
6. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości osoby
fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do
potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
International Work Agencja Pośrednictwa Pracy Sp. z o.o.
Data: 7 Maja 2018.
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