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Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
Dokumenty nr TR/BSG/295/16/6
2

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dla
Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM -

ul. Wolności 25
55-095 Mirków

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1 Sp. z
o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z osobna w całości, nie
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w Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przedmiotowy dokument stanowi Politykę Ochrony Danych Osobowych (dalej PODO)
sporządzoną w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1 – dalej jako
rozporządzenie RODO).
2. Niniejsze PODO zawiera wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, które obowiązują
u administratora danych, przetwarzającego dane w rozumieniu art. 4 RODO.
3. Wdrożenie i utrzymanie PODO spoczywa na administratorze danych,
4. Administrator danych winien powołać Inspektora ochrony danych, albo Pełnomocnika ds. ochrony
danych, którzy w imieniu administratora danych, sprawują nadzór i monitoring przestrzegania
PODO,
5. Do stosowania przedmiotowego PODO jest zobowiązany administrator danych, jak również
komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe oraz personel administratora danych.
II. DEFINICJE
Polityka/PODO – oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1.).
Dane oznaczają dane osobowe, dane genetyczne, dane biometryczne oraz dane dotyczące
zdrowia, o których mowa w art. 4 RODO.
Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne wymienione w art. 9 ust. 1 RODO i dane karne
wymienione w art. 10 RODO.
Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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w Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM Osoba oznacza osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na
podstawie identyfikatora w postaci imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych
o lokalizacji, identyfikatora internetowego, albo czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy
tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
IOD/Inspektor lub PdsODO/Pełnomocnik oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
albo Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych.
RCPDO lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
Administrator/podmiot danych oznacza Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM III.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady ogólne:
1.1. Zasada legalności – administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
w sposób rzetelny i przejrzysty.
1.2. Zasada bezpieczeństwa – administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewnia właściwy
poziom bezpieczeństwa tych danych poprzez podejmowanie odpowiednich stałych działań
w zakresie ich ochrony,
1.3. Zasada poszanowania praw jednostki – administrator danych umożliwia osobom fizycznym,
których dane przetwarza, do wykonywania przysługującym im praw, oraz realizuje te prawa.
1.4. Zasada rozliczalności – administrator danych dokumentuje realizację ciążących na nim
obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające z zasad zgodność

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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w Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczania celu, minimalizacji danych, prawidłowość,
ograniczania przechowywania, integralności i poufności danych osobowych, po to, by
w każdej chwili mógł wykazać, iż jego działania są zgodne z RODO.
2. Zasady szczegółowe:
2.1. Zasada legalizmu – administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem
i w oparciu o przepisy prawne – art. 5 ust. 1 pkt a RODO,
2.2. Zasada rzetelności – administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób rzetelny
i uczciwy – art. 5 ust. 1 pkt a RODO,
2.3. Zasada przejrzystości – administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób przejrzysty
dla osoby, której przetwarzane dane dotyczą – art. 5 ust. 1 pkt a RODO,
2.4. Zasada minimalizacji – administrator danych przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie
w konkretnych celach – art. 5 ust. 1 pkt c RODO,
2.5. Zasada adekwatności – administrator danych przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie
w stopniu wynikającym z konkretnego celu – art. 5 ust. 1 pkt b RODO,
2.6. Zasada prawidłowości – administrator danych przetwarza dane osobowe z najwyższą
starannością o prawidłowość przetwarzanych danych – art. 5 ust. 1 pkt d RODO,
2.7. Zasada czasowości – administrator danych przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie przez
czas wynikający z konkretnego celu – art. 5 ust. 1 pkt e RODO,
IV.CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
IV.1.

Podstawa przetwarzania danych – administrator danych działa w oparciu o przepisy

prawne
i na ich podstawie. Oznacza to, iż Podmiot danych dokonuje internalizacji i weryfikacji
podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, oraz zapewnia ich stosowanie
i zapisywanie w rejestrze czynności poprzez utrzymanie systemu zarządzania zgodami na
przetwarzanie danych i komunikację na odległość, jak również ewidencjonowanie
i uszczegółowianie uzasadnienia każdego przypadku, w którym Podmiot danych przetwarza
dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
IV.2.

Minimalizacja danych – administrator danych zarządza kompresją danych osobowych

w szczególności zaś adekwatnością danych, dostępem do danych oraz okresem ich
przechowywania, jak również dokonuje weryfikacji dalszej przydatności danych.
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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Rejestr czynności – administrator danych tworzy, prowadzi i utrzymuje Rejestr

Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCPDO). RCPDO jest instrumentem za
pomocą którego administrator danych, rozlicza zgodność przetwarzania danych z wymogiem
ochrony danych osobowych, wskazanym w RODO.
IV.4.

Inwentaryzacja danych – administrator danych dokonuje internalizacji zasobów

danych osobowych znajdujących się u administratora danych, rodzajów tych danych, jak
również zależności między poszczególnymi zasobami danych. Celem inwentaryzacji danych
jest

także

identyfikacja

sposobów

wykorzystania

danych

w

szczególności

zaś

współadministrowania danymi, czy też przypadków przetwarzania danych wrażliwych,
danych niezidentyfikowanych, danych dzieci, jak również profilowania.
IV.5.

Obsługa praw jednostki – administrator danych wykonuje obowiązki informacyjne

w stosunku do osób, których dane są przez administratora przetwarzane, jak również zapewnia
obsługę praw tychże osób poprzez przekazywanie im przy zbieraniu danych, wymaganych
przez RODO informacji. Administrator danych dokumentuje również realizację obowiązków
informacyjnych, a także weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego
typu żądania. Zapewnia również odpowiednie środki, aby żądania osób były realizowane
w terminach i w sposób wymagany przez RODO oraz właściwie dokumentowane. Nadto
stosuje procedury w zakresie zawiadamiania osób, których dane osobowe zostały naruszone.
IV.6.

Upoważnienie do przetwarzania danych – administrator danych posiada i zarządza

regułami doboru przetwarzających dane na jego rzecz, jak również wymagań co do warunków
przetwarzania

(umowa

powierzenia),

oraz

zasad weryfikacji

wykonywania

umów

powierzenia.
IV.7.

Zmiana danych – administrator danych zarządza zmianami mającymi wpływ na

prywatność, co oznacza, że przed uruchamianiem nowych projektów i inwestycji w podmiocie
danych, zostaje dokonana

ocena wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie

prywatności, zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji.
Administrator danych zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby
umożliwić

zapewnienie

odpowiedniego

bezpieczeństwa

danych

osobowych

oraz

minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez
Podmiot danych odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji,
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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w Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana
bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.
IV.8. Bezpieczeństwo – administrator danych zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa
przetwarzania danych poprzez ocenę ryzyka naruszenia danych osobowych podczas
czynności przetwarzania danych, ocenę skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko
naruszenia praw i wolności osób jest stosunkowo wysokie, dostosowanie środków ochrony
danych do wystąpienia potencjalnego ryzyka, posiadanie i stosowanie procedur
pozwalających na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony
danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych.
V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
V.1.Administrator danych dokumentuje w Rejestrze podstawę prawą dla każdej z czynności
przetwarzania danych osobowych,
V.2.Po wskazaniu ogólnej podstawy prawnej, administrator w razie potrzeby dokonuje jej
uszczegółowienia. Tym samym w przypadku, gdy podstawą przetworzenia danych jest zgoda,
administrator danych wskazuje jej zakres, w przypadku, gdy podstawa przetworzenia jest
dokonywana w oparciu o przepis prawa, wskazuje się na konkretny przepis, etc.
V.3.Personel kierownicy administratora danych jest zobowiązany znać podstawy prawne, na
jakich kierowana przez niego komórka, dokonuje konkretnych czynności przetwarzania
danych osobowych.
V.4.Administrator danych rejestruje zgody osób fizycznych na przetwarzanie jej konkretnych
danych w konkretnym celu, czy też zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms,
etc.), jak również rejestruje wszelkie odmowy wyrażenia zgody, cofnięcia zgody, a także inne
podobne czynności – sprzeciw, ograniczenie zgody, etc.
VI. MINIMALIZACJA DANYCH
VI.1.

Minimalizacja dostępu – administrator danych minimalizuje dostęp do danych

osobowych poprzez ograniczenia prawne, takie jak zobowiązania do poufności, zakresy
upoważnień, etc., ograniczenia fizyczne w postaci stref dostępu, zamykanie pomieszczeń,
zamykanie

szaf

z dokumentacją, zawierająca dane osobowe, etc. oraz ograniczenia informatyczne w postaci
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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w których dane osobowe są przechowywane.
VI.2.

Minimalizacja zakresu – administrator danych w ramach wdrożenia RODO, dokonał

weryfikacji zakresu pozyskiwanych danych, zakresu ich przetwarzania i ilość przetwarzanych
danych pod kątem adekwatności danych do celów przetwarzania. W zakresie minimalizacji
zakresu danych administrator danych winien dokonać okresowego, co najmniej raz na rok,
przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania. Administrator danych
w ramach procedury zarządzania zmianą, winien stosować mechanizm weryfikacji zmian, co
do ilości i zakresu przetwarzania danych (privacy by design).
VI.3.

Minimalizacja czasu – administrator danych stosuje mechanizmy kontroli czasookresu

trwania danych osobowych w Spółce poprzez weryfikację dalszej przydatności danych. Dane,
których przydatność ulega ograniczeniu na skutek upływu czasu są usuwane z rejestrów/akt
administratora danych. Dane takie mogą być jednak archiwizowane oraz znajdować się na
kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez administratora danych.
Mechanizm archiwizacji i korzystania z archiwów, jak również tworzenia i wykorzystania
kopii zapasowych, winien uwzględniać wymagania kontroli nad czasem przetrzymywania
danych, w tym również wymagania dotyczące usuwania danych.
VII. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
VII.1.

RCPDO jest instrumentem służącym do dokumentowania czynności przetwarzania

danych osobowych. Za pomocą przedmiotowego rejestru administrator danych ma możliwość
udowodnienia przed organem nadzoru, że w zakresie przetwarzania danych osobowych
przestrzega przepisy RODO – zgodnie z zasadą rozliczalności art. 5 ust. 2 RODO.
VII.2.

Administrator danych prowadzi RCPDO, w którym rejestruje, w jaki sposób

wykorzystuje dane osób fizycznych. Oznacza to, że przedmiotowy Rejestr umożliwia
administratorowi rozliczanie obowiązków związanych z ochroną danych.
VII.3.

W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, administrator danych,

zgodnie z art. 30 RODO, odnotowuje co najmniej: (a) nazwę czynności, (b) cel przetwarzania,
(c) opis kategorii osób, (d) opis kategorii danych, (e) podstawę prawną przetwarzania, wraz
z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeśli podstawą jest uzasadniony
interes, (f) sposób zbierania danych, (g) opis kategorii odbiorców danych (w tym
przetwarzających), (h) informację o przekazaniu danych do państwa trzeciego oraz (g) ogólny
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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potrzeb administratora może zawierać również kolumny nieobowiązkowe, w których może on
rejestrować inne informacje. Pełniejsza treść RCPDO może ułatwić zarządzanie zgodnością
ochrony danych i rozliczenie się z niej.
VIII.

INWENTARYZACJA DANYCH

VIII.1.

Dane niezidentyfikowane – za pomocą inwentaryzacji administrator danych

identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane
oraz stosuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane
niezidentyfikowane.
VIII.2.

Dane wrażliwe – dzięki inwentaryzacji danych, administrator danych winien

identyfikować przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane specjalne i dane
karne, by móc stosować mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich
danych.
W konsekwencji w przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych
wrażliwych, administrator danych powinien postępować zgodnie z przyjętą procedurą.
VIII.3.

Profilowanie – za pomocą inwentaryzacji administrator danych identyfikuje

przypadki,
w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych oraz stosuje mechanizmy
zapewniające zgodność procesu profilowania z podstawą prawną. W konsekwencji
w

przypadku

zidentyfikowania

przypadków

profilowania

i

zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, administrator danych powinien postępować zgodnie z przyjętą
procedurą.
VIII.4.

Współadministrowanie – za pomocą inwentaryzacji administrator danych identyfikuje

przypadki współadministrowania danymi osobowymi i postępuje w tym zakresie zgodnie
z przyjętą procedurą.
VIII.5.
IX. OBSŁUGA PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
IX.1.

Prawa jednostki

IX.1.1. Celem realizacji praw jednostki, administrator danych stosuje mechanizmy, które
pozwalają na skonsolidowanie danych konkretnych osób, przetwarzanych przez
administratora danych, wprowadzanie do nich zmian i ich usuwanie.
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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z osobami, których dane przetwarza, jak również styl przekazywanych im informacji,
związanych z przetwarzaniem danych, był dla tych osób jasny, czytelny i zrozumiały.
IX.1.3. Administrator danych umożliwia osobom korzystanie z ich praw poprzez skierowane do
tych osób działania informacyjne o ich prawach, sposobie skorzystania z przysługujących
im praw w Spółce, metodach kontaktu z Podmiotem danych w celu realizacji tychże praw,
etc.
IX.1.4. Administrator danych stosuje optymalne sposoby identyfikacji i uwierzytelniania osób,
w zakresie realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
IX.1.5. Administrator danych dochowuje należytej staranności, żeby ciążące na Spółce prawne
terminy realizacji obowiązków względem osób były przestrzegane.
IX.1.6. Administrator danych prowadzi rejestr wszelkich obowiązków informacyjnych,
zawiadomień i żądań osób.
IX.2.

Żądania osób

IX.2.1. Odmowa – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw,
administrator danych informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania,
o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
IX.2.2. Nieprzetwarzanie – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw
w zakresie braku zgody na przetwarzanie, administrator danych informuje tą że osobę,
że nie przetwarza dotyczących ją danych osobowych.
IX.2.3. Dostęp do danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw
w zakresie dostępu do danych, administrator danych zgodnie z art. 15 RODO informuje
osobę, czy przetwarza jej dane osobowe oraz wskazuje szczegóły przetwarzania, (zakres
odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych). Administrator danych
udziela także osobie dostępu do danych jej dotyczących poprzez wydanie tej osobie kopii
danych jej dotyczących.
IX.2.4. Kopia danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego wydania kopii
danych, administrator danych wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje
fakt wydania pierwszej kopii danych. Administrator danych może stosować cennik kopii
danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cenę kopii danych
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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wydania kopii danych.
IX.2.5. Sprostowanie danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw
w

zakresie

błędnych

danych,

administrator

danych

dokonuje

sprostowania

nieprawidłowych danych. Administrator danych ma prawo odmówić sprostowania
danych, chyba że osoba w sposób racjonalny i przejrzysty wykaże nieprawidłowości
danych, których sprostowania się domaga. W przypadku dokonania sprostowania danych,
administrator na żądanie osoby, informuje ją o odbiorcach jej danych.
IX.2.6. Uzupełnienie danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw
w zakresie uzupełnienia danych, administrator danych aktualizuje i uzupełnia dane.
Administratorowi przysługuje prawo odmowy uzupełnienia danych, jeżeli takie działanie
pozostawałoby w sprzeczności z celem przetwarzania danych. W zakresie uzupełnienia
danych, administrator może polegać na oświadczeniu osoby, chyba że oświadczenie to
okaże się niewystarczające w świetle przyjętych przez administratora danych procedur,
prawa lub zaistnienia podstaw, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
IX.2.7. Ograniczenie przetwarzania – Administrator danych ogranicza przetwarzanie danych
osobowych w przypadku żądania osoby, gdy: (a) podważa ona prawidłowość danych –
przez czas, w którym administrator dokonuje sprawdzenia poprawności danych, (b)
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
(c) dane przetwarzane przez administratora nie są już potrzebne, dla celów w jakich
zostały zebrane, jednak są potrzebne osobie, której dane dotyczą, w związku z działaniem
tej osoby w zakresie ustalenia, dochodzenia, albo też obrony roszczeń, (d) w związku z jej
szczególną sytuacją, osoba wniosła sprzeciw w stosunku do przetwarzania przez
administratora dotyczących tej osoby danych – do czasu stwierdzenia, czy po stronie
administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne, wobec podstaw
sprzeciwu.
IX.2.8. Usunięcie danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw
w zakresie usunięcia danych, administrator danych usuwa dane: (a) które są zbyteczne dla
celów, dla których zostały zebrane, (b) co do których została cofnięta zgoda na ich
przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania, (c) co do których osoba wniosła
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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z podstawą prawną, (e) których przymus usunięcia wynika z obowiązku prawnego, (f)
które dotyczą danych dziecka zebranych na podstawie wcześniejszej zgody.
IX.2.9. Przenoszenie

danych

–

administrator

danych

na

żądanie

osoby

wydaje

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące
tej osoby, które dostarczyła ona administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej
osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach
informatycznych administratora danych.
IX.2.10.

Prawo do sprzeciwu – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej

praw, w postaci umotywowanego szczególną sytuacją sprzeciwu, co do przetwarzania
dotyczących tej osoby danych, a dane przetwarzane są przez administratora w oparciu
o jego uzasadniony interes lub w oparciu o powierzone administratorowi zadanie
realizowane w interesie publicznym, administrator danych uwzględni sprzeciw, przy
zastrzeżeniu, że nie zachodzą po stronie administratora ważne, prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania, mające skutek nadrzędny w stosunku do interesów, praw
i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, albo też podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
IX.2.11.Badania naukowe, historyczne lub dla celów statystycznych – w przypadku zgłoszenia
przez osobę żądania dotyczącego jej praw w sytuacji, gdy administrator danych
przetwarza dane w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi, historycznym albo
też przetwarza dane w celach statystycznych, w postaci umotywowanego szczególną
sytuacją sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania, administrator uwzględni taki
sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.
IX.2.12.

Marketing bezpośredni – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej

praw w sytuacji, gdy administrator danych przetwarza dane na potrzeby marketingu
bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), administrator uwzględni sprzeciw
i zaprzestanie takiego przetwarzania.
IX.2.13.

Prawa osób trzecich – administrator danych realizując prawa osób, których dane

dotyczą, wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może
niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną
danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste
itp.), administrator może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć
inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
IX.2.14.

Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu – jeżeli

administrator przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje
osoby,
i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne, albo
też inaczej skutki istotnie wpływające na osobę, Podmiot danych zapewnia możliwość
odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka
automatyczna decyzja (a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między
odwołującą się osobą a administratorem lub (b) jest wprost dozwolona przepisami prawa,
albo też (c) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.
IX.3.

Obowiązki informacyjne

IX.3.1. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych określa sposoby
wykonywania obowiązków informacyjnych, nająć na uwadze zgodność z prawem
i efektywność tych sposobów.
IX.3.2. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych w każdym przypadku, gdy
jest

to możliwe, określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych

niezidentyfikowanych.
IX.3.3. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych jeżeli nie wymaga to
niewspółmiernie dużego wysiłku oraz jest możliwe, informuje odbiorców danych
o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych.
IX.3.4. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych nie później niż przy
pierwszym kontakcie z osobą, informuje tą osobę o prawie przysługującego jej sprzeciwu
w stosunku do przetwarzania danych przez administratora.
IX.3.5. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych bez zbędnej zwłoki
zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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w Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM IX.3.6. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych po otrzymaniu żądania od
osoby, którego to żądania nie może spełnić w terminie wskazanym w RODO, informuje
osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie jej żądania.
IX.3.7. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych, w przypadku pozyskania
danych od osoby trzeciej, informuje konkretną osobę o przetwarzaniu jej danych, których
nie pozyskał bezpośrednio od niej.
IX.3.8. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych informuje osobę
o przetwarzaniu jej danych, które pozyskał bezpośrednio od tej osoby.
IX.3.9. W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych, winien poinformować
każdą osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania dotyczących jej danych.
IX.3.10.

W ramach obowiązków informacyjnych administrator danych w przypadku uchylenia

ograniczenia

przetwarzania,

informuje

osobę

przed

uchyleniem

ograniczenia

przetwarzania.
X. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych, które odpowiada ryzyku naruszenia praw
i wolności osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
Celem realizacji zasady bezpieczeństwa danych, administrator dokonuje:
X.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa – administrator przeprowadza
i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu
administrator wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych (a) zapewnia
odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości
działania, (b) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, (c) analizuje
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w wyniku przetwarzania danych
osobowych. Administrator winien dokonać analizy wszystkich możliwości naruszenia ochrony
danych osobowych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, i związane z tym ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, (d) ustala możliwe do zastosowania techniczne
i organizacyjne środki bezpieczeństwa z jednoczesną oceną kosztów ich wdrożenia.
X.2. Środki bezpieczeństwa – administrator danych stosuje środki bezpieczeństwa ustalone
w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony
danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych, stanowią element środków bezpieczeństwa
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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w Krzysztof Pakulski - PPHU ALLTERM informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Zostały one opisane w polityce bezpieczeństwa
przetwarzania danych oraz procedurze 2, dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych.
X.3. Oceny skutków dla ochrony danych – administrator danych powinien dokonać oceny
skutków planowanych operacji przetwarzania danych dla ochrony danych osobowych w każdym
przypadku, w którym zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych jest wysokie.
X.4. Zgłaszanie naruszeń – administrator danych, wdrożył i stosuje odpowiednią procedurę 5,
pozwalającą na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych,
Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

XI. PRZETWARZAJĄCY
Administrator danych winien stosować zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na jego
rzecz. Zasady doboru i weryfikacji muszą być opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający
dane na rzecz administratora, dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
organizacyjnych i technicznych, które zapewnią bezpieczeństwo, dla realizacji praw jednostki i innych
obowiązków ochrony danych spoczywających na administratorze danych.
XII. PROCEDURY
Załącznikiem do niniejszego PODO są procedury:
PROCEDURA 1 – OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA 2

–

ZAPEWNIENIE

BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH,
PROCEDURA 3 – POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA

4

–

REJESTROWANIE

CZYNNOŚCI

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH,
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
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ORGANOWI NADZORCZEMU,
PROCEDURA 6 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY GROMADZENIU DANYCH
OSOBOWYCH,
PROCEDURA 7 – ŻĄDANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA 8 – ZAWIADOMIENIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ O NARUSZENIU
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA 9 – SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA

10

–

ŻĄDANIE

SPROSTOWANIA

LUB

UZUPEŁNIENIA

DANYCH

OSOBOWYCH,
PROCEDURA 11 – ŻĄDANIE OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA 12 – ŻĄDANIE PRZENIESIENIA DANYCH OSOBOWYCH,
PROCEDURA 13 – ŻĄDANIE USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
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PROCEDURA 1
OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Procedura została sporządzona w oparciu o art. 35 RODO. Celem procedury jest wskazanie
przypadków, w których administrator danych jest zobowiązany do oceny skutków planowanych
operacji przetwarzania dla ochrony danych. Procedura określa również działania, które musi podjąć
administrator danych w zakresie oceny skutków.
ETAP. 1. – Przetwarzanie danych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczny jest zamiar przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych. Tym samym, przed przystąpieniem do przetwarzania danych administrator
powinien sprawdzić, czy dany rodzaj przetwarzania danych, nie wymaga przeprowadzenia oceny
skutków dla ochrony danych.
Ocena skutków dla ochrony danych to nowy mechanizm wprowadzony przepisami RODO.
Obowiązek jej przeprowadzenia nie ma charakteru powszechnego, bowiem zgodnie z art. 35 ust. 1
RODO, dotyczy administratorów, u których przetwarzanie danych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Ocena skutków powinna się przy tym odnosić do
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
Obowiązek przeprowadzenia oceny został wyłączony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, a oceny skutków dokonano na etapie prac legislacyjnych.
Jeżeli administrator danych nosi się z zamiarem przetwarzania danych, winien podjąć czynności
określone w etapie 2.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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ETAP. 2. – Dokonanie ustalenia, czy ocena skutków dla ochrony danych została przeprowadzona na
etapie prac legislacyjnych.
Administrator danych winien sprawdzić, czy ocena skutków dla ochrony danych została
przeprowadzona w ramach prac legislacyjnych. W konsekwencji administrator danych nie ma
obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi. W tych bowiem sytuacjach, administrator danych
ma podstawę prawną w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator i prawo takie reguluje daną operację przetwarzania lub zestaw operacji, a oceny skutków
dla ochrony danych dokonano już w ramach oceny skutków regulacji w związku z przyjęciem tej
podstawy prawnej – chyba że państwa członkowskie uznają za niezbędne, by przed podjęciem
czynności przetwarzania dokonać oceny skutków dla ochrony danych.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego ustalenia administrator danych uzna, że ocena skutków dla
ochrony danych została przeprowadzona w ramach prac legislacyjnych, jest zwolniony z obowiązku
oceny skutków dla ochrony danych. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy dany rodzaj przetwarzania danych podlega obowiązkowej ocenie
skutków.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dany rodzaj przetwarzania danych podlega
obowiązkowej ocenie skutków.
Zgodnie z art. 35 ust. 3 RODO ocena skutków dla ochrony danych, jest wymagana w szczególności w
przypadku (a) systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób
fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest
podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób
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znacząco wpływających na osobę fizyczną, (b) przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii
danych osobowych, tzn. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych
genetycznych oraz danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
jak również danych dotyczących zdrowia, seksualności albo orientacji seksualnej osoby lub danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, (c) systematycznego monitorowania
na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.
Jeżeli w wyniku dokonanej oceny administrator danych stwierdzi, iż dany rodzaj przetwarzania
danych nie podlega obowiązkowej ocenie skutków, podejmuje działania wskazane w etapie 4.
W przeciwnym wypadku, administrator danych winien podjąć czynności wskazane w etapie 6.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy dany rodzaj przetwarzania został wskazany jako niepodlegający
ocenie skutków.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dany rodzaj przetwarzania został wskazany, jako
niepodlegający ocenie skutków. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 5 RODO organ nadzorczy może
ustanowić

i

podać

do

wiadomości

publicznej

wykaz

rodzajów

operacji

przetwarzania

niepodlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Organ nadzorczy
przekazuje te wykazy Europejskiej Radzie Ochrony Danych.
Jeżeli w wyniku dokonanej oceny administrator danych stwierdzi, że dany rodzaj przetwarzania został
wskazany, jako niepodlegający ocenie skutków, to nie ma obowiązku przeprowadzania oceny skutków
dla ochrony danych. W przeciwnym wypadku, administrator danych winien podjąć czynności
wskazane w etapie 5.
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ETAP. 5. – Ustalenie, czy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób.
Administrator danych winien sprawdzić, czy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 RODO, jeżeli dany rodzaj
przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter,
zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych
operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić
pojedynczą ocenę.
Jeżeli w wyniku dokonanej oceny administrator danych stwierdzi, że dany rodzaj przetwarzania nie
powoduje wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, to nie ma obowiązku
przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych. W przeciwnym wypadku, administrator danych
winien podjąć czynności wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych.
Ocena skutków dla ochrony danych powinna zawierać minimalne wymagania przewidziane, dla tego
rodzaju oceny. Zgodnie z art. 35 ust. 7 RODO ocena zawiera co najmniej (a) systematyczny opis
planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie – prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, (b) opinię, czy operacje przetwarzania
są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów, (c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub
wolności osób, których dane dotyczą, oraz (d) środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym
zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych
osobowych i wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie
uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy.
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Jeżeli przeprowadzona przez administratora ocena skutków dla ochrony danych wykaże,
że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu
zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania, administrator powinien
skonsultować się z organem nadzorczym.
W stosownych przypadkach administrator zasięga opinii osób, których dane dotyczą, lub ich
przedstawicieli w sprawie zamierzonego przetwarzania, bez uszczerbku dla ochrony interesów
handlowych lub publicznych lub bezpieczeństwa operacji przetwarzania. Tym samym,
na administratorze nie ciąży obowiązek zasięgania opinii w każdym przypadku. Opinię taka zasięga
ona jedynie wówczas, gdy takie opinie mogą mieć istotne znaczenie dla oceny skutków, przy czym
przy zasięganiu opinii administrator danych nie ma obowiązku podawania informacji, które mogłyby
spowodować zagrożenie jego interesów handlowych, albo też bezpieczeństwa operacji przetwarzania.
Administrator danych w razie potrzeby, przynajmniej gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji
przetwarzania, jest zobowiązany do dokonania przeglądu, celem stwierdzenia, czy przetwarzanie
odbywa się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych. W konsekwencji o potrzebie dokonania
przeglądu decyduje administrator danych, przy czym przegląd powinien być obligatoryjnie dokonany
wtedy, gdy zmieni się ryzyko. Tym samym, administrator może dokonać przeglądów także w innych
przypadkach.
Mając na względzie zasadę rozliczalności, wyniki przeprowadzonej przez administratora oceny
skutków dla ochrony danych, powinny zostać utrwalone w formie pisemnej lub elektronicznej.
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ZAPEWNIENIE

BEZPIECZEŃSTWA

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH
Procedura została sporządzona w oparciu o art. 32 RODO. Celem procedury jest wskazanie
odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mają na celu zapewnienie
skuteczności ochrony osób, których dane dotyczą. Procedura określa działania, które musi podjąć
administrator danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
ETAP. 1. – Przetwarzanie danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, przez
administratora danych. Przetwarzanie oznacza przy tym – zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO – operację lub
zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie,

ujawnianie

poprzez

przesłanie,

rozpowszechnianie

lub

innego

rodzaju

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Jeżeli administrator danych przetwarza dane osobowe podmiotów danych, celem zapewnienia
bezpieczeństwa takiego przetwarzania, winien podjąć czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych.
Administrator danych winien przeprowadzić analizę ryzyka, które wiąże się z przetwarzaniem przez
niego danych osobowych. Przeprowadzenie tego rodzaju oceny, da administratorowi danych
możliwość dokonania takiego doboru środków technicznych i organizacyjnych, które pozwolą na
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Administrator danych
przy przeprowadzania analizy, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, powinien uwzględnić
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu
do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
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Po dokonaniu oceny ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych, administrator danych winien
podjąć czynności określone w etapie 3.

ETAP. 3. – Dokonanie wyboru, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
Po dokonaniu oceny ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych, administrator danych powinien
dokonać wyboru, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwolą zapewnić
poziom bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku. RODO nie nakłada przy tym na
administratora danych obowiązku zastosowania rozwiązań i środków najdroższych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie. Nakazuje jedynie, aby administrator danych uwzględnił obok
ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych, również takie istotne elementy jak stan wiedzy
technicznej, koszt wdrażania, czy też charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Tym samym,
administrator danych powinien dobrać takie zabezpieczenia przetwarzania danych, które uwzględnią
zarówno potrzeby jak i możliwości przetwarzania.
Po dokonaniu wyboru, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, administrator danych
winien podjąć czynności określone w etapie 4.
ETAP. 4. – Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych oraz nadawanie upoważnień do
przetwarzania danych.
Po dokonaniu wyboru, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, administrator danych
powinien dokonać ich wdrożenia oraz nadać upoważnienia do przetwarzania danych.
Krok 1 – wdrożenie środków technicznych.
Techniczne środki bezpieczeństwa, są to różnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym
i programowym, których główny cel sprowadza się do zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa danych. Środki te mogą mieć charakter albo podstawowych zabezpieczeń fizycznych
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w postaci zamka w drzwiach, systemu alarmowego, monitoringu, etc., albo też zabezpieczeń
logicznych, jak np. oprogramowanie szyfrujące.
RODO, jako przykład środków technicznych wskazuje pseudonimizację i szyfrowanie danych,
niemniej ich wskazanie nie oznacza dla administratora danych obowiązku ich zastosowania w każdym
przypadku, a jedynie możliwość stosowania, przy zastrzeżeniu, że będą one odpowiednie dla
konkretnego przypadku.
RODO wskazuje również wymagania dotyczące funkcjonalności zabezpieczeń technicznych.
Wymagania te powinny gwarantować (a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności,
dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, (b) zdolność do szybkiego przywrócenia
dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
(c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Krok 2 – wdrożenie środków organizacyjnych.
Organizacyjne środki bezpieczeństwa, to różnego rodzaju rozwiązania, odnoszące się do metod
zorganizowania procesów przetwarzania danych osobowych. Tego rodzaju środki bezpieczeństwa to
przede wszystkim ustalenie zasad dostępu do danych, ustalenie zasad pobierania kluczy, wydzielenie
stref ograniczonego dostępu przez osoby trzecie, polityka czystego biurka, etc.
Krok 3 – nadawanie upoważnień do przetwarzania danych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, administrator danych nadaje
upoważnienia do ich przetwarzania. Nadto administrator danych oraz podmiot przetwarzający są
zobowiązani do podjęcia wszelkich koniecznych działań celem zapewnienia, aby każda osoba
fizyczna, działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp
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do danych osobowych, przetwarzała dane wyłącznie na polecenie administratora, chyba że czynności
przetwarzania wymaga od tej osoby prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
Po dokonaniu wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych oraz nadawaniu upoważnień do
przetwarzania danych, administrator danych winien podjąć czynności określone w etapie 5.
ETAP. 5. – Wykazanie spełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że administrator danych musi być
w stanie wykazać, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem tych przepisów.
W art. 32 ust. 3 RODO wskazuje, że Wywiązywanie się z obowiązków, zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzania danych, można wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu
postępowania, lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. Instrumenty te stanowią pewien sposób
potwierdzania bezpieczeństwa przetwarzania danych, niemniej nie stanowią sposobu jedynego.
Spełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych można również
wykazać poprzez wdrożenie wszelkiego rodzaju instrumentów w postaci polityki ochrony danych
osobowych, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych, procedur dotyczących przetwarzania
danych, rejestru przetwarzania danych osobowych, rejestru naruszeń przetwarzania danych, etc., które
pomogą wykazać, że administrator danych przetwarza dane osobowe, zgodnie z RODO.
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ETAP. 6. – Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych.
Każdy administrator danych, a także gdy ma to zastosowanie, przedstawiciel administratora, podmiot
przetwarzający, przedstawiciel podmiotu przetwarzającego, są zobowiązani do prowadzenia rejestru
czynności przetwarzania danych osobowych, za który odpowiadają. Rejestr prowadzi się w formie
pisemnej w tym w formie elektronicznej. Informacje, które muszą być wykazane w rejestrze określa
art. 30 RODO.
Obowiązek prowadzenia rejestru nie ma zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu
zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego
lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, lub dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i naruszeń prawa.
Administrator lub podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel
administratora lub podmiotu przetwarzającego, są zobowiązani do udostępnienia rejestru na każde
żądanie organu nadzorczego.
ETAP. 7. – Udostępnienie informacji o spełnieniu wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
danych.
Administrator danych w zakresie realizacji zasady rozliczalności jest zobowiązany wykazać przed
organem nadzorczym, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych, odbywa się
w oparciu o przepisy prawa. W tym też celu organ nadzorczy jest uprawniony do żądania
od administratora informacji, dotyczących środków technicznych i organizacyjnych, które zostały
przez administratora wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
W konsekwencji administrator danych, winien udostępnić organowi nadzorczemu wszelkie
informacje, które wykażą, że przetwarza on dane z zachowanie zasady bezpieczeństwa danych.
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POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 37 RODO. Celem procedury jest wskazanie
przypadków, w których obowiązkowe jest powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Procedura określa również działania, które musi podjąć administrator danych w zakresie powołania
IODO.
ETAP. 1. – Przetwarzanie danych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest przetwarzanie danych osobowych przez
administratora danych. Z kolei takie przetwarzanie wymaga od administratora spełnienia wielu
wymagań określonych w RODO. Administrator danych musi mieć możliwość korzystania
z fachowego wsparcia, jakie może zapewnić Inspektor Ochrony Danych. W związku z tym RODO
wskazuje przypadki, w których na administratorze danych ciąży obowiązek powołania Inspektora
Ochrony Danych.
Jeżeli nastąpiła czynność przetwarzania danych osobowych, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy przetwarzania danych dokonują organ lub podmiot publiczny.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzania danych dokonują organ lub podmiot
publiczny. Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych jest obligatoryjne, gdy przetwarzania danych
dokonują organ lub podmiot sery publicznej. Wyznaczenie IOD nie ma zastosowania jedynie do
sądów w zakresie wykonywania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Tym samym, wszystkie
podmioty publiczne są zobowiązane do powołania IOD.
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Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator stwierdzi, że przetwarzania danych dokonuje
organ lub podmiot publiczny, podejmuje czynności wskazane w etapie 6. W przeciwnym wypadku,
podejmuje czynności wskazane w etapie 3.

ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy główna działalność administratora danych polega na monitorowaniu
podmiotów danych na dużą skalę.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy główna działalność administratora danych polega na
monitorowaniu podmiotów danych na dużą skalę.
Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator stwierdzi, że główna działalność administratora
polega na operacjach przetwarzania danych, na dużą skalę, które ze względu na swój charakter, zakres
albo cele, wymagają od administratora regularnego i systematycznego monitorowania osób, których
dane dotyczą, podejmuje czynności wskazane w etapie 6. W przeciwnym wypadku, podejmuje
czynności określone w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy główna działalność administratora danych, polega na przetwarzaniu
na dużą skalę szczególnych kategorii danych lub danych o wyrokach i naruszeniach prawa.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy główna działalność administratora danych polega na
przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych lub danych o wyrokach i naruszeniach
prawa.
Dane osobowe szczególnej kategorii to zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO dane, ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność
do związków zawodowych, dane genetyczne oraz dane biometryczne w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności albo orientacji
seksualnej osoby.
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Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator stwierdzi, że główna działalność administratora
danych polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych lub danych o wyrokach
i naruszeniach prawa, winien podjąć czynności wskazane w etapie 6. W przeciwnym wypadku,
podejmuje czynności określone w etapie 5.

ETAP. 5. – Stwierdzenie braku obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
Jeżeli na podstawie ustaleń poczynionych w związku z realizacją etapów 2 – 4 powyżej, administrator
danych uzna, że nie wypełnia przesłanek w nich określonych, winien stwierdzić, iż nie jest
zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych. Brak obowiązku wyznaczenia inspektora nie
oznacza jednak, że administrator danych nie może przewidzieć takiego organu w swojej strukturze
organizacyjnej. Przepisy RODO nie zabraniają administratorowi danych podjęcie czynności, których
skutkiem będzie powołanie inspektora. Co więcej, jeżeli administrator danych uzna za zasadne
wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, powinien powołać taki organ. Inspektor Ochrony Danych
może bowiem pomóc administratorowi danych w zapewnieniu zgodności przetwarzania i ochrony
danych z wymaganiami określonymi przez RODO.
W przypadku, gdy administrator danych stwierdzi, że nie powoła Inspektora Danych Osobowych, nie
wyznacza takiej osoby. W przeciwnym wypadku, podejmuje czynności określone w etapie 7.
ETAP. 6. – Stwierdzenie obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych ustaleń administrator danych stwierdzi, że przetwarza dane
osobowe, jako organ lub podmiot publiczny, albo, że główna działalność administratora danych polega
na monitorowaniu podmiotów danych na dużą skalę, lub też, że główna działalność administratora
danych polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych lub danych o wyrokach
i naruszeniach prawa, a zatem, że jest zobowiązany przez RODO do wyznaczenia Inspektora Ochrony
Danych, powinien dokonać wyboru osoby, która będzie pełniła tą funkcję. W tym te celu podejmuje
czynności wskazane w etapie 7.
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ETAP. 7. – Dokonanie oceny, czy wytypowana osoba spełnia wymagania, określone w RODO.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy osoba wytypowana do pełnienia funkcji Inspektora
Ochrony Danych, spełnia wymagania, określone w art. 37 ust. 5 w zw. z art. 39 RODO. Inspektora
Ochrony Danych powinien być wyznaczony w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe, w
szczególności zaś wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz
umiejętności

wypełnienia

zadań

w

zakresie

(a)

informowania

administratora,

podmiotu

przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie (b) monitorowanie przestrzegania
rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz
polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w
tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w
operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, (c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny
skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, (d) współpraca z organem
nadzorczym, (e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
Kwalifikacje osoby mogą być potwierdzone zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami o odbytych
szkoleniach, kursach, albo tez innych formach kształcenia. RODO nie zawiera przy tym konkretnych
wymagań, co do rodzaju i poziomu wykształcenia kandydata na IODO. Poza wiedzą z zakresu
ochrony danych, kluczowe będą również umiejętności praktyczne wykonywania zadań ciążących na
IODO. Ocenę spełnienia przez kandydata wymagań, RODO pozostawiło podmiotowi, który dokonuje
wyboru osoby.
Jeżeli administrator danych w wyniku przeprowadzonej oceny uznał, że wyznaczona osoba nie spełnia
wymagań określonych w RODO, nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych. W przeciwnym
wypadku, podejmuje czynności określone w etapie 8.
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ETAP. 8. – Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
Wybór przez administratora danych osoby, która spełnia wymagania stawiane IODO, pozwala
powołać tą osobę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Powołanie powinno mieć przy
tym formę dokumentu, podpisanego albo przez administratora danych albo przez osobę uprawniona
do działania w imieniu i na rzecz administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
Inspektor Ochrony Danych może być członkiem personelu administratora danych lub podmiotu
przetwarzającego, albo też wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.
Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem publicznym, dla kilku
takich organów lub podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej
i wielkości – jednego inspektora ochrony danych. RODO dopuszcza również możliwość, wyznaczenia
jednego inspektora ochrony danych dla grupy przedsiębiorstw, o ile można będzie łatwo nawiązać
z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.
Jeżeli administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, winien podjąć czynności
wskazane w etapie 9.
ETAP. 9. – Obwiązek publikacji danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych i zawiadomienia
organu nadzorczego.
RODO w art. 37 ust. 7 nakłada na administratora danych oraz na podmiot przetwarzający, którzy
wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, obowiązek opublikowania danych kontaktowych inspektora,
nie wskazując przy tym szczegółowych wymagań, odnoszących się sposobu publikacji danych
kontaktowych.
W związku z powyższym można przyjąć, że opublikowanie danych nastąpi w wyniku zamieszczenia
danych kontaktowych IODO na stronie internetowej administratora danych lub podmiotu
przetwarzającego. W przypadku gdy administratora danych lub podmiot przetwarzający nie posiadają
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swojej strony internetowej, opublikowanie danych może nastąpić poprzez upublicznienie danych w
sposób zwyczajowo przyjęty u administratora lub podmiotu przetwarzającego.
Obowiązek publikacji danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, ma umożliwić podmiotowi
danych, którego dane dotyczą, kontaktowanie się z IODO we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących temu
podmiotowi na mocy RODO.
Nadto administrator danych lub podmiot przetwarzający, którzy wyznaczyli Inspektora Ochrony
Danych, są zobowiązani do zawiadomienia organu nadzorczego o powołaniu IODO wraz
z przekazaniem jego danych kontaktowych.
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REJESTROWANIE

CZYNNOŚCI

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 30 RODO. Celem procedury jest wskazanie
przypadków, w których administrator danych jest zobowiązany do rejestrowania czynności
przetwarzania danych osobowych. Procedura określa działania, które musi podjąć administrator
danych w zakresie ustalenia obowiązku rejestrowania czynności przetwarzania.
ETAP. 1. – Przetwarzanie danych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczny jest zamiar przetwarzania danych przez
administratora danych. Przetwarzanie danych – zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO – oznacza operację lub
zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie,

ujawnianie

poprzez

przesłanie,

rozpowszechnianie

lub

innego

rodzaju

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Przetwarzanie danych przez administratora danych, niesie za sobą obowiązki, nałożone
postanowieniami RODO. Jeden z obowiązków dotyczy prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
Taki obowiązek został nałożony na administratora danych, decydującego o celu i sposobie
przetwarzania danych, na podmiot przetwarzający dane na zlecenie administratora oraz na
przedstawiciela administratora, lub podmiotu przetwarzającego w sytuacji, gdy ani administratora, ani
podmiot przetwarzający nie mają jednostki organizacyjnej na terenie Unii.
Jeżeli administrator danych, podmiot przetwarzający dane na zlecenia administratora, albo też ich oraz
przedstawiciel, przetwarza dane osobowe, winien podjąć czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy podmiot przetwarzający dane zatrudnia mniej niż 250 pracowników.
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Administrator danych winien dokonać ustalenia, ile zatrudnia pracowników. Wynika to z faktu, iż
obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych nie ma charakteru
bezwzględnego. RODO w art. 30 ust. 5 przewiduje bowiem zwolnienie z obowiązku rejestrowania
czynności przetwarzania danych przez podmioty, które zatrudniają mniej niż 250 osób, bez względu
na to, czy są to podmioty publiczne, czy prywatne.
Jeżeli po dokonaniu oceny administrator uzna, że zatrudnia co najmniej 250 osób, winien
rejestrować każdą czynność przetwarzania danych. W przeciwnym wypadku, administrator danych
podejmuje czynności wskazane w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych może powodować ryzyko naruszenia praw
i wolności osób.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzanie danych może powodować ryzyko
naruszenia praw i wolności osób. Takie ustalenie jest konieczne z uwagi na wyłączenie zwolnienia
rejestrowania czynności przetwarzania danych w przypadku przetwarzania danych, które może
powodować ryzyko takiego naruszenia.
Jeżeli po dokonaniu oceny administrator uzna, że przetwarzanie danych może powodować ryzyko
naruszenia praw i wolności osób, winien rejestrować każdą czynność przetwarzania danych.
W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych ma charakter sporadyczny.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzanie przez niego danych osobowych,
odbywa się sporadycznie. W tym przypadku administrator danych powinien skupić się na ustaleniu,
czy dane osobowe są sporadycznie wykorzystywane. Tym samym nie powinien brać pod uwagę
sporadyczności szeroko rozumianego przetwarzania, które występuje rzadko, nieregularnie, gdyż
przechowywanie danych, które również jest przetwarzaniem danych, ma charakter ciągły.
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Jeżeli po dokonaniu oceny administrator uzna, że przetwarzanie danych nie ma charakteru
sporadycznego, winien rejestrować każdą czynność przetwarzania danych. W przeciwnym
wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych dotyczy szczególnych kategorii danych.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzane przez niego dane obejmują szczególne
kategorie tych danych. Dane szczególne to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, których celem jest jednoznaczne
zidentyfikowanie osoby fizycznej, albo dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
tej osoby.
Jeżeli po dokonaniu oceny administrator uzna, że przetwarzanie danych obejmuje szczególne ich
kategorie, winien rejestrować każdą czynność przetwarzania danych. W przeciwnym wypadku,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych odnosić się do danych dotyczących wyroków
skazujących albo naruszeń prawa.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzane przez niego dane odnoszą się do
danych dotyczących wyroków skazujących albo naruszeń prawa, a zatem do danych, o których mowa
w art. 10 RODO.
Jeżeli po dokonaniu oceny administrator uzna, że przetwarzanie danych obejmuje dane odnoszące się
do danych dotyczących wyroków skazujących albo naruszeń prawa, winien rejestrować każdą
czynność przetwarzania danych.

ETAP. 7. – Rejestrowanie przetwarzania danych.
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Jeżeli w oparciu o etapy 2 – 6 administrator danych stwierdzi, że spełnia przesłanki określone w art.
30 ust. 5 RODO, winien prowadzić rejestr przetwarzania danych, za który odpowiada. Rejestr
prowadzi się w formie pisemnej w tym w formie elektronicznej. Informacje, które muszą być
wykazane w rejestrze określa art. 30 RODO.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO rejestr przetwarzania danych powinien zawierać (a) imię i nazwisko
lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma
to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych, (b) cele
przetwarzania, (c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
(d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców
w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych, (e) gdy ma to zastosowanie,
przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa
tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa
w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń, (f) jeżeli jest to możliwe,
planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, (g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.
Administrator lub podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel
administratora lub podmiotu przetwarzającego, są zobowiązani do udostępnienia rejestru na każde
żądanie organu nadzorczego.
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ZGŁOSZENIE

NARUSZENIA

OCHRONY

DANYCH

OSOBOWYCH

ORGANOWI NADZORCZEMU

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 33 RODO. Celem procedury jest dokonanie oceny, czy
została naruszona ochrona danych osobowych, a w przypadku potwierdzenia jej naruszenia,
zapewnienie, żeby naruszenie ochrony danych osobowych, zostało zgłoszone organowi nadzorczemu.

ETAP. 1. – Uzyskanie informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury, konieczne jest uzyskanie przez administratora danych
informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych
informacje o naruszeniu przepisów o ochronie tychże danych może uzyskać z różnych źródeł.
Najczęściej informacje te pochodzą od podmiotu przetwarzającego dane, na którym zgodnie z art. 33
ust. 2 RODO, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, ciąży obowiązek
zgłoszenia administratorowi takiego naruszenia bez zbędnej zwłoki.
Po uzyskaniu informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy naruszenie przepisów, stanowi naruszenie ochrony danych
osobowych w rozumieniu RODO.
Po uzyskaniu informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych, administrator danych
dokonuje oceny, czy przedmiotowe naruszenie przepisów, stanowi naruszenie danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO. Administrator ocenia zatem, czy jest to naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
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nieuprawnionego ujawnienia, albo też nieuprawnionego dostępu do przechowywanych, przesyłanych
lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych.
Naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy jedynie przypadków wykazanych w art. 4 pkt 12
RODO. Oznacza to, że w sytuacji innego rodzaju naruszenia danych, w którym nie występuje tzw.
incydent bezpieczeństwa, pociągający za sobą skutki prawne wskazane w przepisach, administrator
nie ma obowiązku zawiadamiania organu nadzorczego o takim typie naruszeń.
Po dokonaniu oceny, czy naruszenie przepisów, stanowi naruszenie ochrony danych osobowych
w rozumieniu RODO, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy naruszenie ochrony danych skutkuje ryzykiem naruszenia praw
osoby.
Dokonanie oceny, czy naruszenie przepisów, stanowi naruszenie ochrony danych osobowych
w rozumieniu RODO, nie jest jednoznaczny z koniecznością dokonania zgłoszenia organowi
nadzorczemu. Art. 33 ust. 1 RODO nakazuje bowiem administratorowi danych potwierdzenie
prawdopodobieństwa, że naruszenie ochrony danych, pociąga za sobą ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych.
Jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych jest
znikome, administrator danych może odstąpić od zgłoszenia naruszenia. Uznanie natomiast,
że naruszenie praw osoby jest prawdopodobne, pociąga za sobą przymus zgłoszenia naruszenia
organowi nadzorczemu.
Po dokonaniu oceny, czy naruszenie ochrony danych skutkuje naruszeniem praw osoby, administrator
danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
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ETAP. 4. – Zgłoszenie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu.
Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, skutkującego naruszeniem praw osoby,
administrator danych, zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO, zgłasza naruszenie organowi nadzorczemu
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
Zgłoszenie musi co najmniej:
1/ opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać
kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów
danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
2/ zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego
punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
3/ opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
4/ opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu
ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego
ewentualnych negatywnych skutków.
Jeżeli administrator danych nie dokona organowi nadzorczemu zgłoszenia naruszenia ochrony danych
w miarę możliwości w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, niniejsza procedura w oparciu
o art. 33 ust. 1 RODO dopuszcza zawiadomienie po upływie 72 godzinnego terminu, przy
zastrzeżeniu, że administrator danych wyjaśni przyczyny opóźnienia. Procedura nr 1 na podstawie
art. 33 ust. 4 dopuszcza również zawiadomienie częściowe w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, jeżeli całościowe zgłoszenie nie jest możliwe z zachowaniem tego terminu. W takim
przypadku administrator danych zobowiązany jest jednak do sukcesywnego uzupełniania zgłoszenia.
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Po dokonaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, administrator danych
podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy wymagane jest zawiadomienie o naruszeniu danych osoby, której
dane dotyczą.
Po zgłoszeniu naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, administrator danych
dokonuje oceny, czy przepisy wymagają od niego zawiadomienia osoby, której dane dotyczą
o naruszeniu. Oceny tej dokonuje się w oparciu o art. 34 RODO. Jeżeli administrator danych
stwierdzi, że zawiadomienie jest konieczne, bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane
dotyczą, o takim naruszeniu. Zawiadomienie jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia
ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej (a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać
więcej informacji, (b) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, (c) opis
środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu
ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego
ewentualnych negatywnych skutków.
Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu nie jest wymagane, w przypadku, gdy
(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, (b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, (c) zawiadomienie
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny
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komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą,
zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
Po dokonaniu oceny, czy wymagane jest zawiadomienie o naruszeniu danych osoby, której dane
dotyczą, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Udokumentowanie naruszenia ochrony danych osobowych.
Po wywiązaniu się z obowiązków informacyjnych, określonych w etapie 4 i 5 powyżej, administrator
danych dokumentuje wszystkie naruszenia ochrony danych osobowych w tym okoliczności naruszenia
ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentację to prowadzi
w oparciu o art. 33 ust. 5 RODO.
Administrator danych jest zatem zobowiązany do posiadania i prowadzenia dokumentacji naruszeń,
w której dokumentuje informacje o stwierdzonych przez administratora naruszeniach i podjętych
działaniach zapobiegawczych. Dokumentacja ta musi być prowadzona w sposób, który pozwoli
organowi nadzorczemu na weryfikowanie przestrzegania obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony
danych osobowych organowi nadzorczemu.
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OBOWIĄZEK

INFORMACYJNY

PRZY

GROMADZENIU

DANYCH

OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 13 i art. 14 RODO. Celem procedury jest wskazanie
działań, które musi podjąć administrator danych w przypadku uzyskiwania danych osobowych od
osoby, której dane dotyczą, albo też pozyskiwania takich danych z innego źródła.
Procedura określa zatem, czynności administratora danych w zakresie realizacji obowiązku
informacyjnego, związanego z gromadzeniem danych osobowych.
ETAP. 1. – Zaistnienie potrzeby gromadzenia danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest zaistnienie potrzeby zebrania danych
osobowych. Administrator gromadzi dane osobowe, które są potrzebne do realizacji różnych celów.
Cele te mogą dotyczyć zawarcia i wykonanie umowy, wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania
zadań realizowanych w interesie publicznym, etc.
W przypadku zaistnienia u administratora potrzeby gromadzenia danych, administrator powinien
sprawdzić, czy przetwarzanie danych jest prawnie dopuszczalne. Po stwierdzeniu dopuszczalności
przetwarzania, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie ustalenia, od kogo mają być pozyskane dane osobowe.
Po zaistnieniu potrzeby zgromadzenia danych osobowych, administrator danych winien dokonać
ustalenia od kogo dane osobowe mają być zebrane.
Jeżeli po dokonaniu ustalenia administrator danych stwierdzi, że dane osobowe mają być pozyskane
od podmiotu danych, którego dane dotyczą, winien podjąć czynności wskazane w etapie 3, które mają
na celu ustalenie, czy przepis szczególny wyłącza obowiązek informowania o zbieraniu danych.
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Czynności określone w etapie 3, administrator danych podejmie również w przypadku stwierdzenia,
że dane osobowe mają być pozyskane z innego źródła.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy przepisy szczególne wyłączają obowiązek informowania
o zbieraniu danych.
Administrator danych jest zobowiązany do ustalenia, czy przepis szczególny wyłącza obowiązek
informowania o zbieraniu danych.
Zarówno art. 13, jak i art. 14 RODO nie przewidują wprost wyłączenia informacyjnego, wynikającego
z przepisów szczególnych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 23 ust. 1 RODO, obowiązek informacyjny,
związany z gromadzeniem danych może zostać ograniczony, 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, (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, (i) ochronie osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób, oraz
(j) egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
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Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że przepisy szczególne wyłączają
lub ograniczają obowiązek informacyjny, związany z gromadzeniem danych, odmawia udzielenia
informacji. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4,
gdy pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą, albo czynności wskazane w etapie 5,
gdy pozyskuje dane z innego źródła.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy podmiot danych dysponuje już informacjami, które miałyby być mu
udzielone.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy podmiot danych dysponuje już informacjami, które
miałyby być mu udzielone.
W przypadku ustalenia przez administratora że osoba, której dane dotyczą, dysponuje już
informacjami, które miałyby być jej udzielone, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego.
W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje działania wskazane w etapie 8.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że udzielenie informacji okazuje
się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, jest zwolniony z obowiązku
informacyjnego. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje działania wskazane
w etapie 6.
ETAP. 6. – Dokonanie oceny, czy pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie uregulowane
prawem.
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Administrator danych winien dokonać oceny, czy pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie
uregulowane prawem.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia stwierdzi, że przepis prawa, czy to
unijnego, czy też członkowskiego, któremu podlega administrator, przewiduje pozyskiwanie lub
ujawnianie danych i stwarza przy tym odpowiednie gwarancje ochrony osoby, której dane dotyczą, to
administrator danych jest zwolniony z obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych z innych
źródeł. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje działania wskazane w etapie 7.
ETAP. 7. – Dokonanie oceny, czy dane osobowe muszą pozostać poufne, zgodnie z obowiązkiem
zachowania tajemnicy, przewidzianym w prawie.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dane osobowe muszą pozostać poufne, zgodnie
z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, przewidzianym w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator danych stwierdzi, że dane osobowe muszą
pozostać poufne, zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy, przewidzianym w prawie, jest
zwolniony z obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych z innych źródeł. W przeciwnym
wypadku, administrator danych podejmuje działania wskazane w etapie 4.
ETAP. 8. – Udzielenie informacji osobie, której dane dotyczą.
W przypadku gromadzenia danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, administrator danych
jest zobowiązany podać podmiotowi danych informacje dotyczące (a) swojej tożsamości i danych
kontaktowych oraz w przypadku, w którym ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe
swojego przedstawiciela, (b) danych kontaktowych inspektora danych, w przypadku, gdy inspektor
danych został powołany, (c) celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej
przetwarzania, (d) prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie którego odbywa się przetwarzanie
danych osobowych, przez administratora lub przez osobę trzecią, (e) odbiorców danych osobowych,
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albo też kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją, (f) zamiaru przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego, albo organizacji międzynarodowej oraz informacji stwierdzającej lub
niestwierdzającej przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, albo w przypadku przekazania
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią
odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których
dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, o którym to przekazaniu mowa w art. 46 i art. 47
RODO, lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych
zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
Poza w/w informacjami, 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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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, do których mają posłużyć dane
osobowe, 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.
W przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł, 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) – 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) – 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
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i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Informacje powinny zostać przekazane w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych –
najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych
osobowych. Jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą –
najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą. W przypadku natomiast
planowania ujawnienia danych osobowych innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym
ujawnieniu.
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PROCEDURA 7
ŻĄDANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 15 RODO. Celem procedury jest wskazanie działań,
które musi podjąć administrator danych w przypadku skorzystania przez podmiot danych, którego
dane dotyczą z uprawnienia do dostępu do danych osobowych.
Procedura określa zatem, czynności administratora danych w zakresie realizacji wniosku osoby, której
dane dotyczą o udzielenie informacji.
ETAP. 1. – Żądanie dostępu do danych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest żądanie skierowane do administratora danych
przez podmiot danych, o udzielenie informacji, czy administrator danych przetwarza dane, które tego
podmiotu dotyczą. Żądanie takie nie musi być uzasadnione, jak również może być złożone w
dowolnej formie.
Po otrzymaniu żądania o udzielenie informacji, administrator danych podejmuje czynności wskazane
w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie ustalenia, czy administrator danych przetwarza dane osobowe wnioskodawcy.
Po otrzymaniu żądania o udzielenie informacji, administrator danych dokonuje ustalenia, czy
przetwarza dane osobowe wnioskodawcy. Takie sprawdzenie jest konieczne, bowiem w praktyce
mogą zdarzać się sytuacje, w których podmiot danych wystąpi z wnioskiem o udzielenie informacji,
pomimo tego że administrator nie przetwarza jego danych.
Poprzez dane osobowe należy przy tym rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
identyfikacji osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie imienia i nazwiska, numeru
identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego, albo jednego lub kilku
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szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczna, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną
czy też społeczna tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych odnosi się natomiast do każdej operacji lub zestawu operacji,
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany
lub niezautomatyzowany, polegających na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu,
przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu,
ujawnianiu poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie albo też innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu, albo niszczeniu.
Jeżeli po dokonaniu ustalenia administrator danych stwierdzi, że nie przetwarza danych osobowych
wnioskodawcy, nie ciąży na nim obowiązek informacyjny. O braku obowiązku administrator danych
winny jest zawiadomić wnioskodawcę, gdyż brak takiego powiadomienia może skutkować skargą
podmiotu prawa do organu nadzorczego.
Jeżeli po dokonaniu ustalenia administrator danych stwierdzi, że przetwarza dane osobowe
wnioskodawcy, to podejmuje czynności określone w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie ustalenia, czy przepisy szczególne wyłączają obowiązek informacyjny.
Administrator danych jest zobowiązany do ustalenia, czy czynność objęta treścią wniosku o udzielnie
informacji nie została ograniczona przez przepisy szczególne. Takie ograniczenie wynika z faktu, że
obowiązek informacyjny nie ma charakteru absolutnego, przez co ustawodawca unijny bądź krajowy,
może ograniczyć zakres praw i obowiązków, 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, (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
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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, (i) ochronie osoby, której dane dotyczą, lub
praw i wolności innych osób, oraz (j) egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że przepisy szczególne wyłączają
lub ograniczają obowiązek informacyjny, odmawia udzielenia informacji. W przeciwnym wypadku,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy żądanie podmiotu danych jest ewidentnie nieuzasadnione, albo
nadmierne.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne ze względu na ich bezustanny charakter.
W przypadku uznania przez administratora, że żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne, administrator danych w oparciu o art. 12 dokonuje wyboru
sposobu dalszego postępowania. W zakresie tym administratora może albo (a) pobrać racjonalną
opłatę, która będzie uwzględniała administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
komunikacji, czy też podjęcia żądanych działań, albo (b) odmówić podjęcia działań związanych z
żądaniem osoby. Na administratorze danych ciąży obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie
nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
W sytuacji, gdy administrator nie odmówił podjęcia działań związanych z żądaniem osoby, określa on
wysokość opłaty, która powinna być rozsądna, co oznacza, że nie powinna być ani wygórowana, ani
też nie powinna stanowić bariery dla realizacji zadania. Administrator danych winien wezwać osobę
do wniesienia opłaty. Wezwanie to może nastąpić poprzez pismo stanowiące odpowiedź na żądanie
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osoby, lub też przekazane w formie ustnej, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, sformułowała
ustnie swoje żądanie.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądania osoby, której dane dotyczą, nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
administrator danych podejmuje działania wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Umożliwienie dostępu do danych osobowych poprzez udzielenie informacji.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądanie jest uprawnione, a zatem gdy wystąpi jedna z przesłanek uprawniających do
żądania i nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, na administratorze spoczywa obowiązek
spełnienia żądania usunięcia danych osobowych.
Spełnienie żądania w zakresie usunięcie danych osobowych będzie polegać przy tym na usunięciu
wszelkich łączy do danych objętych żądaniem, kopii tych danych oraz ich replikacji.
Po spełnieniu żądania usunięcia danych administrator danych, podejmuje działania wskazane w etapie
6.
ETAP. 6. – Poinformowanie podmiotu danych o niespełnieniu żądania przez administratora danych.
W sytuacji, gdy administrator danych nie podejmie działań w związku z żądaniem podmiotu, którego
dane dotyczą, powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania żądania, poinformować podmiot danych o powodach niepodjęcia działań, jak również o
możliwości wniesienia przez ten podmiot skargi do organu nadzorczego oraz ewentualności
skorzystania przez tą osobę ze środków ochrony prawnej przed sądem.
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ZAWIADOMIENIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ O NARUSZENIU
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 34 RODO. Celem procedury jest wskazanie działań,
które musi podjąć administrator danych w stosunku do podmiotu danych w przypadku uzyskania
informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
Procedura określa zatem, czynności administratora danych w zakresie realizacji dodatkowego
obowiązku zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych osobowych.
ETAP. 1. – Uzyskanie informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury, konieczne jest uzyskanie przez administratora danych
informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych
informacje o naruszeniu przepisów o ochronie tychże danych może uzyskać z różnych źródeł.
Najczęściej informacje te pochodzą od podmiotu przetwarzającego dane, na którym zgodnie z art. 33
ust. 2 RODO, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, ciąży obowiązek
zgłoszenia administratorowi takiego naruszenia bez zbędnej zwłoki.
Po uzyskaniu informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy naruszenie przepisów, stanowi naruszenie ochrony danych
osobowych w rozumieniu RODO.
Po uzyskaniu informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych, administrator danych
dokonuje oceny, czy przedmiotowe naruszenie przepisów, stanowi naruszenie danych osobowych w
rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO. Administrator ocenia zatem, czy jest to naruszenie bezpieczeństwa
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prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia, albo też nieuprawnionego dostępu do przechowywanych, przesyłanych
lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych.
Naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy jedynie przypadków wykazanych w art. 4 pkt 12
RODO. Oznacza to, że w sytuacji innego rodzaju naruszenia danych, w którym nie występuje tzw.
incydent bezpieczeństwa, pociągający za sobą skutki prawne wskazane w przepisach, administrator
nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu organowi nadzorczemu, ani zawiadamiania o tym osób,
których dane dotyczą. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane
w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy zachodzi obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu.
Dokonanie oceny, czy naruszenie przepisów, stanowi naruszenie ochrony danych osobowych w
rozumieniu RODO, nie jest jednoznaczny z koniecznością dokonania zgłoszenia organowi
nadzorczemu. Art. 33 ust. 1 RODO nakazuje bowiem administratorowi danych potwierdzenie
prawdopodobieństwa, że naruszenie ochrony danych, pociąga za sobą ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych.
Naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy jedynie przypadków wykazanych w art. 4 pkt 12
RODO. Oznacza to, że w sytuacji innego rodzaju naruszenia danych, w którym nie występuje tzw.
incydent bezpieczeństwa, pociągający za sobą skutki prawne wskazane w przepisach, administrator
nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu organowi nadzorczemu, ani zawiadamiania o tym osób,
których dane dotyczą. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane
w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy naruszenie ochrony danych, może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw osoby.
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Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, skutkującego naruszeniem praw osoby,
administrator danych, zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO, zgłasza naruszenie organowi nadzorczemu
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
Stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie ochrony danych, zatem wystąpienie incydentu bezpieczeństwa,
pociągającego za sobą skute w postaci zniszczenia, utraty, nieuprawnionego zmodyfikowania,
ujawnienia lub dostępu do danych, nie oznacza jeszcze konieczności zawiadamiania osób, których
dane dotyczą o naruszeniu, bowiem art. 34 ust. 1 RODO, nakazuje administratorowi dokonanie oceny
czy naruszenie ochrony danych, może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby
fizycznej.
Jeżeli w ocenie administratora danych, ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej nie jest
wysokie, administrator może odstąpić od zawiadomienia. W przeciwnym wypadku, administrator
danych podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy przepis szczególny wyłącza obowiązek informowania podmiotu
danych, o naruszeniu danych.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przepis szczególny ogranicza, albo wyłącza
obowiązek informowania podmiotu danych, o naruszeniu danych. Taką bowiem możliwość
przewiduje art. 23 ust. 1 RODO. Tym samym, na administratorze danych spoczywa obowiązek
zbadania, czy obowiązujące przepisy prawa nie zawierają wyłączeń w zakresie informowania
podmiotu danych o naruszeniu danych, które go dotyczą.
Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator danych stwierdzi, że przepis szczególny wyłącza
obowiązek informowania podmiotu danych, o naruszeniu danych, może odstąpić od zawiadomienia.
W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 6.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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ETAP. 6. – Dokonanie oceny, czy zastosowane zostały środki uniemożliwiające odczyt danych
osobowych.
Administrator danych winien dokonać ustalenia, czy wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne
środki ochrony danych osobowych, i czy środki te zostały zastosowane do ochrony danych
osobowych, których dotyczy naruszenia.
Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator danych stwierdzi, że zastosował środki
techniczne, jak np. szyfrowanie uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych
danych osobowych, to może odstąpić od zawiadomienia osób, których dane dotyczą o zaistniałym
naruszeniu ochrony danych osobowych. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 7.
ETAP. 7. – Dokonanie oceny, czy administrator zastosował środki eliminujące wysokie ryzyko
naruszenia danych.
Administrator danych winien dokonać ustalenia, czy zastosował środki eliminujące wysokie ryzyko
naruszenia danych.
Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator danych stwierdzi, że zastosował środki
eliminujące wysokie ryzyko naruszenia danych, jak również po wystąpieniu naruszenia zastosował
środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby,
której dane dotyczą, może odstąpić od zawiadomienia osób, których dane dotyczą o zaistniałym
naruszeniu ochrony danych osobowych. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 8.
ETAP. 8. – Dokonanie oceny, czy zawiadomienie osoby wymagałoby niewspółmiernego wysiłku.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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Administrator danych winien dokonać oceny, czy zawiadomienie podmiotu danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku. Taki niewspółmiernie duży wysiłek dotyczy sytuacji, w której
administrator danych musiałby poinformować wszystkie osoby, których dane dotyczą o naruszeniu
ochrony danych.
Jeżeli w wyniku dokonanego ustalenia administrator danych stwierdzi, że zawiadomienie podmiotu
danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, podejmuje czynności wskazane w etapie 9. W
przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 10.
ETAP. 9. – Wydanie publicznego komunikatu, albo poinformowanie w inny sposób.
Jeżeli zawiadomienie każdego podmiotu danych, którego dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, administrator danych może wydać komunikat publiczny, albo zastosować inny
podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane o
naruszeniu ochrony danych w równie skuteczny sposób.
ETAP. 10. – Zawiadomienie o naruszeniu danych osoby, której dane dotyczą.
Zawiadomienie o naruszeniu danych osoby, której dane dotyczą winno nastąpić bez zbędnej, jasnym i
prostym językiem, który opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera
przynajmniej (a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji, (b) opis możliwych
konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, (c) opis środków zastosowanych lub
proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w
tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
Po dokonaniu oceny, czy wymagane jest zawiadomienie o naruszeniu danych osoby, której dane
dotyczą, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 6.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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ETAP. 11. – Udokumentowanie naruszenia ochrony danych osobowych.
Po wywiązaniu się z obowiązków zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu oraz obowiązków
informacyjnych, określonych w etapie 9 i 10 powyżej, administrator danych dokumentuje wszystkie
naruszenia ochrony danych osobowych w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych,
jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentację to prowadzi w oparciu o art. 33 ust. 5
RODO.
Administrator danych jest zatem zobowiązany do posiadania i prowadzenia dokumentacji naruszeń, w
której dokumentuje informacje o stwierdzonych przez administratora naruszeniach i podjętych
działaniach zapobiegawczych. Dokumentacja ta musi być prowadzona w sposób, który pozwoli
organowi nadzorczemu na weryfikowanie przestrzegania obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony
danych osobowych organowi nadzorczemu.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
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lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 21 RODO. Celem procedury jest wskazanie działań,
które musi podjąć administrator danych w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych przez podmiot danych, którego dane dotyczą.
ETAP. 1. – Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest wniesienie do administratora danych sprzeciwu
przez podmiot danych, którego dane dotyczą, wobec przetwarzania danych osobowych przez
administratora.
Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje osobie, której dane dotyczą, gdy opiera się na podstawie
określonej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, a zatem w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. W przypadku oparcia przetwarzania na
innej podstawie prawnej (np. zgodzie) sprzeciw nie przysługuje.
Poprzez możliwość wniesienia sprzeciwu prawodawca unijny stara się zagwarantować równowagę
między uprawnieniami podmiotu danych a uprawnieniami administratora, w sytuacji gdy osoba, której
dane dotyczą, nie wyrażała zgody na przetwarzanie, przetwarzanie nie jest konieczne dla realizacji
umowy ani też przetwarzanie nie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, a mimo to prawodawca unijny zezwala administratorowi na przetwarzanie danych.
W przypadku gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje
zakazem dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, natomiast w pozostałych
przypadkach administrator danych nie powinien przetwarzać danych w celach objętych sprzeciwem,

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
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spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
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chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
Po otrzymaniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, administrator danych podejmuje czynności
wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy uprawnienie do wniesienia sprzeciwu zostało wyłączone na mocy
przepisów szczególnych.
Po otrzymaniu sprzeciwu administrator danych dokonuje ustalenia, czy uprawnienie do wniesienia
sprzeciwu zostało wyłączone lub ograniczone na mocy przepisów szczególnych. Tym samym, na
administratorze danych spoczywa obowiązek zbadania, czy obowiązujące przepisy prawa nie
zawierają wyłączeń dla stosowania przepisu przyznającego podmiotowi danych uprawnienia
wystąpienia ze sprzeciwem wobec przetwarzania danych.
Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że przepisy szczególne wyłączają
lub ograniczają uprawnienie do wniesienia sprzeciwu, podejmuje czynności określone w etapie 8. W
przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Administrator danych jest zobowiązany do ustalenia, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do
wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej. Sprzeciw jest bowiem uprawnieniem, które przysługuje, gdy przetwarzanie opiera się na
jednej z dwóch przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych. Pierwsza z przesłanek dotyczy
przypadku, omawianego w etapie 3.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
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Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że przetwarzanie danych jest
niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, winien podjąć czynności określone w etapie 6. W przeciwnym
wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Administrator danych jest zobowiązany do ustalenia, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Sprzeciw
jest bowiem uprawnieniem, które przysługuje, gdy przetwarzanie opiera się na jednej z dwóch
przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych. Druga z przesłanek dotyczy przypadku,
omawianego w etapie 4 z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów,
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności zaś, gdy podmiot danych, którego dane dotyczą jest dzieckiem.
Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że przetwarzanie danych nie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony
trzeciej, podejmuje czynności określone w etapie 8. W przeciwnym wypadku, administrator danych
podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Administrator danych jest zobowiązany do ustalenia, czy przetwarzane przez niego dane, wobec
którego podmiot danych wniósł sprzeciw, są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Przy przetwarzaniu danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym też profilowaniu, podmiot
danych, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego
przetwarzania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
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Jeżeli w wyniku dokonanej oceny administrator danych uzna, że nie przetwarza danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, winien podjąć czynności określone w etapie 6. W przeciwnym wypadku,
podejmuje czynności wskazane w etapie 7.
ETAP. 6. – Dokonanie oceny, czy pomimo wniesienia sprzeciwu, dane osobowe powinny być nadal
przetwarzane.
Administrator danych jest zobowiązany do ustalenia, czy przetwarzane przez niego dane, wobec
którego podmiot danych wniósł sprzeciw, powinny być nadal przetwarzane pomimo sprzeciwu. W
konsekwencji wniesienie sprzeciwu przez podmiot danych powoduje, iż administrator danych nie
może już przetwarzać danych, chyba że wykaże, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, które maja charakter nadrzędny w stosunku do interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli w wyniku dokonanej oceny administrator danych uzna, że pomimo sprzeciwu, dane osobowe
powinny być nadal przetwarzane, podejmuje działania określone w etapie 8. W przeciwnym wypadku,
podejmuje czynności wskazane w etapie 7.
ETAP. 7. – Dokonanie oceny, czy żądanie podmiotu danych jest ewidentnie nieuzasadnione, albo
nadmierne.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne ze względu na ich bezustanny charakter.
W przypadku uznania przez administratora, że żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne, administrator danych w oparciu o art. 12 dokonuje wyboru
sposobu dalszego postępowania. W zakresie tym administratora może albo (a) pobrać racjonalną
opłatę, która będzie uwzględniała administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
komunikacji, czy też podjęcia żądanych działań, albo (b) odmówić podjęcia działań związanych z
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żądaniem osoby. Na administratorze danych ciąży obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie
nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
W sytuacji, gdy administrator nie odmówił podjęcia działań związanych z żądaniem osoby, określa on
wysokość opłaty, która powinna być rozsądna, co oznacza, że nie powinna być ani wygórowana, ani
też nie powinna stanowić bariery dla realizacji zadania. Administrator danych winien wezwać osobę
do wniesienia opłaty. Wezwanie to może nastąpić poprzez pismo stanowiące odpowiedź na żądanie
osoby, lub też przekazane w formie ustnej, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, sformułowała
ustnie swoje żądanie.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądania osoby, której dane dotyczą, nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
administrator danych podejmuje działania wskazane w etapie 8.
ETAP. 8. – Uwzględnienie sprzeciwu
Jeżeli administrator danych w wyniku przeprowadzonej procedury uwzględni sprzeciw, powinien
zaprzestać przetwarzania danych osobowych, podmiotu prawa, który wniósł sprzeciw w zakresie
objętym tym sprzeciwem. Uwzględnienie sprzeciwu nie oznacza jednak dla administratora, braku
możliwości przetwarzania danych w innych celach, jeżeli administrator danych wskaże inna podstawę
dopuszczalności przetwarzania.
ETAP. 9. – Poinformowanie podmiotu danych o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu sprzeciwu.
Administrator danych powinien poinformować osobę, której dane dotyczą o spełnieniu żądania,
wskazując przy tym sposób realizacji żądania. Administrator danych bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zobowiązany jest do udzielenia osobie,
której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem.
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W przypadku żądania o skomplikowanym charakterze, albo też dużej liczby żądań, administratorowi
danych przysługuje uprawnienie do przedłużenia terminu do udzielenia osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem o kolejne dwa miesiące. W
takiej jednak sytuacji, administrator danych w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania,
informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
W przypadku, gdy podmiot danych, przekazał swoje żądanie w formie elektronicznej, wówczas
administrator w miarę możliwości informacje o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym
żądaniem, przekazuje również z zachowaniem takiej formy, przy zastrzeżeniu, że podmiot danych nie
zażądał formy innej.
W sytuacji, gdy administrator danych nie podejmie działań w związku z żądaniem podmiotu, którego
dane dotyczą, powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania żądania, poinformować podmiot danych o powodach niepodjęcia działań, jak również o
możliwości wniesienia przez ten podmiot skargi do organu nadzorczego oraz ewentualności
skorzystania przez tą osobę ze środków ochrony prawnej przed sądem.
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ŻĄDANIE

SPROSTOWANIA

LUB

UZUPEŁNIENIA

DANYCH

OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 16 RODO. Celem procedury jest zapewnienie
prawidłowości danych. Procedura określa działania, które musi podjąć administrator danych, aby dane
osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte
lub sprostowane.

ETAP. 1. – Żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest żądanie skierowane do administratora danych
przez osobę, której dane dotyczą, o sprostowanie przetwarzanych danych w przypadku rozbieżności
między stanem faktycznym a treścią danych, albo też żądanie do uzupełnienia danych w przypadku,
gdy dane są niekompletne. Ciężar wykazania nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych,
spoczywa na osobie, której dane dotyczą.
Po otrzymaniu żądania o sprostowanie, albo uzupełnienie danych, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy spełnienie żądania regulowane jest przepisami szczególnymi.
Po otrzymaniu żądania o sprostowanie, albo uzupełnienie danych osobowych, administrator danych
dokonuje oceny, czy czynności objęte treścią żądania, nie stanowią przedmiotu regulacji przez
przepisy szczególne, które w takiej sytuacji znalazły by zastosowanie. Konieczność takiej oceny
potwierdza orzecznictwo NSA, który w jednym ze swych wyroków stwierdził, że oczywiste pomyłki
w decyzjach administracyjnych prostuje organ, który te decyzje wydał, wydając w tym zakresie
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postanowienie, na które służy stronie zażalenie (por. wyrok NSA z 09.11.1999 r., sygn. akt II SAB
153/99).
Jeżeli po dokonaniu oceny, czy spełnienie żądania regulowane jest przepisami szczególnymi,
administrator uzna, iż do treści żądania zastosowanie znajdują przepisy szczególne, odmawia
spełnienia żądania. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w
etapie 3.
ETAP. 3. – Ustalenie przedmiotu żądania.
Po otrzymaniu żądania, administrator danych dokonuje ustalenia, co jest przedmiotem żądania. Osoba,
której dotyczą dane, może bowiem żądać albo sprostowania albo uzupełnienia danych.
O dokonanie sprostowania danych podmiot danych może wystąpić wówczas, gdy dane są nieaktualne,
błędne, niezgodne ze stanem faktycznym. Żądanie powinno być tak sformułowane, aby dotyczyło
sprostowania, a zatem usunięcia nieprawidłowości danych poprzez skorygowanie błędu,
uaktualnienie, albo innego rodzaju poprawienie danych.
O dokonanie uzupełnienia danych podmiot danych może wystąpić wówczas, gdy dane niekompletne.
Po ustaleniu przedmiotu żądania, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy dane osobowe są błędne, nieaktualne, lub w inny sposób
nieprawidłowe, albo też niekompletne.
Jeżeli po ustaleniu przedmiotu żądania, administrator uzna, że żądanie dotyczy sprostowania danych,
musi dokonać oceny, czy dane osobowe są błędne, nieaktualne, lub w inny sposób nieprawidłowe.
Ocena zasadności żądania spoczywa na administratorze danych. Niemniej jednak, ciężar dowodu
spoczywa na osobie, której dane dotyczą.
W przypadku, gdy administrator uzna, że dane są prawidłowe, a zatem uzna żądanie podmiotu danych
za nieuzasadnione, odmawia spełnienia żądania.
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W przeciwnym wypadku administrator danych musi ocenić, czy zachodzi konieczność ograniczenia
przetwarzania danych. Taka konieczność będzie zachodzić w przypadku, w którym administrator
danych w krótkim czasie nie będzie mógł ocenić, czy dane osobowe są prawidłowe, czy też nie.
Podobnie będzie w sytuacji, gdy podmiot danych zakwestionuje prawidłowość danych, ale nie będzie
w stanie wykazać, jaka powinna być treść danych. W opisanych przypadkach administrator danych
powinien ograniczyć ich przetwarzanie i podjąć dodatkowe działania, mające na celu sprawdzenie
prawidłowości danych.
Jeżeli po ustaleniu przedmiotu żądania, administrator uzna natomiast, że żądanie dotyczy uzupełnienia
danych, powinien dokonać oceny, czy dane są niekompletne, przy czym, przy tego rodzaju ocenie,
administrator danych powinien uwzględnić cele przetwarzania danych.
W przypadku, gdy administrator mając na względzie cel przetwarzania danych uzna, że dane są
kompletne, a zatem uzna żądanie podmiotu danych za nieuzasadnione, odmawia spełnienia żądania.
Po ustaleniu, że dane osobowe są błędne, nieaktualne, lub w inny sposób nieprawidłowe, albo też
niekompletne, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy żądanie podmiotu danych jest ewidentnie nieuzasadnione, albo
nadmierne.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne ze względu na ich bezustanny charakter.
W przypadku uznania przez administratora, że żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne, administrator danych w oparciu o art. 12 dokonuje wyboru
sposobu dalszego postępowania. W zakresie tym administratora może albo (a) pobrać racjonalną
opłatę, która będzie uwzględniała administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
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komunikacji, czy też podjęcia żądanych działań, albo (b) odmówić podjęcia działań związanych z
żądaniem osoby.
W sytuacji, gdy administrator nie odmówił podjęcia działań związanych z żądaniem osoby, określa on
wysokość opłaty, która powinna być rozsądna, co oznacza, że nie powinna być ani wygórowana, ani
też nie powinna stanowić bariery dla realizacji zadania. Administrator danych winien wezwać osobę
do wniesienia opłaty. Wezwanie to może nastąpić poprzez pismo stanowiące odpowiedź na żądanie
osoby, lub też przekazane w formie ustnej, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, sformułowała
ustnie swoje żądanie.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądania osoby, której dane dotyczą, nie są ewidentnie nieuzasadnione, administrator
danych podejmuje działania wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Spełnienie żądania.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądania osoby, której dane dotyczą, nie są ewidentnie nieuzasadnione, administrator
danych jest zobowiązany do spełnienia żądania osoby, przy zastrzeżeniu, że osoba ta wykaże, że
dotyczące jej dane winny być sprostowane. Uzupełnienie niekompletnych danych może również
polegać na przedstawieniu dodatkowego oświadczenia.
Jeżeli administrator danych udostępnił dane osoby, które prostuje lub uzupełnia, podmiotowi
trzeciemu, to musi również, zgodnie z art. 19 RODO, poinformować tegoż odbiorcę o takim
sportowaniu lub uzupełnieniu danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator danych musi również poinformować osobę, której
dane dotyczą, o odbiorcach którym udostępnił jej dane, jeżeli osoba, której dane dotyczą wystąpi z
takim żądaniem.
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ETAP. 7. – Poinformowanie podmiotu danych o spełnieniu bądź niespełnieniu żądania przez
administratora danych.
Administrator danych powinien poinformować osobę, której dane dotyczą o spełnieniu żądania,
wskazując przy tym sposób realizacji żądania. Administrator danych bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zobowiązany jest do udzielenia osobie,
której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem.
W przypadku żądania o skomplikowanym charakterze, albo też dużej liczby żądań, administratorowi
danych przysługuje uprawnienie do przedłużenia terminu do udzielenia osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem o kolejne dwa miesiące. W
takiej jednak sytuacji, administrator danych w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania,
informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
W przypadku, gdy podmiot danych, przekazał swoje żądanie w formie elektronicznej, wówczas
administrator w miarę możliwości informacje o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym
żądaniem, przekazuje również z zachowaniem takiej formy, przy zastrzeżeniu, że podmiot danych nie
zażądał formy innej.
W sytuacji, gdy administrator danych nie podejmie działań w związku z żądaniem podmiotu, którego
dane dotyczą, powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania żądania, poinformować podmiot danych o powodach niepodjęcia działań, jak również o
możliwości wniesienia przez ten podmiot skargi do organu nadzorczego oraz ewentualności
skorzystania przez tą osobę ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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ŻĄDANIE OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 18 RODO. Celem procedury jest zapewnienie aby
dane osobowe, co do których zostało wniesione żądanie ograniczenia przetwarzania, nie były
przetwarzane. Procedura określa nadto działania, które musi podjąć administrator danych, w zakresie
ograniczenia przetwarzania danych, objętego żądaniem podmiotu, którego dane dotyczą.

ETAP. 1. – Żądanie ograniczenia przetwarzania danych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest żądanie skierowane do administratora danych
przez osobę, której dane dotyczą, o ograniczenie przetwarzania danych. Podstawę do sformułowania
żądania w tym zakresie stanowi przede wszystkim, kwestionowanie przez podmiot danych
prawidłowości danych. Ograniczenie przetwarzania danych następuje wówczas przez czas niezbędny
administratorowi do sprawdzenia prawidłowości danych.
Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych przysługuje podmiotowi danych
również w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jak
również wtedy, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Żądanie
ograniczenia przetwarzania danych może być skierowane do administratora danych także w
przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Po otrzymaniu żądania od osoby, której dane dotyczą o ograniczenie przetwarzania danych,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 2.
Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych nie zostało
wyłączone przez przepisy szczególne.
Po otrzymaniu żądania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, administrator danych
dokonuje oceny, czy czynność objęta treścią żądania, nie została wyłączona, lub ograniczona przez
przepisy szczególne. Tym samym, na administratorze danych spoczywa obowiązek zbadania, czy
obowiązujące przepisy prawa nie zawierają wyłączeń dla stosowania przepisu przyznającego
podmiotowi danych uprawnienia wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli po dokonaniu oceny administrator uzna, że żądanie osoby, której dotyczy przetwarzanie danych
jest bezpodstawne, albo też możliwość realizacji żądania o ograniczenie przetwarzania danych została
wyłączona przez przepisy szczególne, odmawia spełnienia żądania. W przeciwnym wypadku,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy osoba, której dotyczą dane, kwestionuje prawidłowość danych w
wyniku czego żąda ograniczenia ich przetwarzania.
Po otrzymaniu żądania, administrator danych dokonuje ustalenia, czy podmiot danych kwestionuje
prawidłowość danych i żąda ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny nie uzna spełnienia przesłanek
uprawniających osobę, której dane dotyczą, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, musi
dokonać oceny, czy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a podmiot danych, którego dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
przetwarzania.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że przetwarzanie danych
osobowych nie jest niezgodne z prawem, zobowiązany jest dokonać oceny, czy jako administrator
danych nie potrzebuje już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
podmiotowi danych, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia, albo też obrony roszczeń.
Jeżeli administrator danych w wyniku poczynionego ustalenia uzna, że nie potrzebuje już tych danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych, którego dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń, musi dokonać oceny, czy osoba, której dane dotyczą
wniosła sprzeciw na moc art. 21 ust. 1 RODO, wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne w stosunku do podstaw
sprzeciwu podmiotu danych, którego dane dotyczą.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że osoba, której dotyczą dane nie
wniosła sprzeciwu, odmawia spełnienia żądania. W każdym przeciwnym wypadku, administrator
danych podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy żądanie podmiotu danych jest ewidentnie nieuzasadnione, albo
nadmierne.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne ze względu na ich bezustanny charakter.
W przypadku uznania przez administratora, że żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne, administrator danych w oparciu o art. 12 dokonuje wyboru
sposobu dalszego postępowania. W zakresie tym administratora może albo (a) pobrać racjonalną
opłatę, która będzie uwzględniała administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
komunikacji, czy też podjęcia żądanych działań, albo (b) odmówić podjęcia działań związanych z
żądaniem osoby. Na administratorze danych ciąży obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie
nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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W sytuacji, gdy administrator nie odmówił podjęcia działań związanych z żądaniem osoby, określa on
wysokość opłaty, która powinna być rozsądna, co oznacza, że nie powinna być ani wygórowana, ani
też nie powinna stanowić bariery dla realizacji zadania. Administrator danych winien wezwać osobę
do wniesienia opłaty. Wezwanie to może nastąpić poprzez pismo stanowiące odpowiedź na żądanie
osoby, lub też przekazane w formie ustnej, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, sformułowała
ustnie swoje żądanie.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, administrator danych
podejmuje działania wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Spełnienie żądania.
Jeżeli jedna z przesłanek uprawniających do żądania ograniczenia przetwarzania danych została
spełniona, a administrator danych nie stwierdzi, że żądanie ma charakter ewidentnie nieuzasadniony
lub nadmierny, na administratorze spoczywa obowiązek spełnienia żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek ciąży również na administratorze w przypadku
żądania, które w ocenie administratora nosi przymiot nieuzasadnionego lub nadmiernego, ale podmiot
danych wniósł opłatę.
Spełnienie żądania ograniczenia przetwarzania danych polega na oznaczeniu danych i ograniczeniu
ich przetwarzania do czynności przechowywania danych. Takie dane osobowe można jednak
przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, czy też z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli administrator danych udostępnił dane osoby podmiotowi trzeciemu, to musi również, zgodnie z
art. 19 RODO, poinformować tegoż odbiorcę o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże
się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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Administrator danych jest zobowiązany do poinformowania osoby, której dane dotyczą i która żądała
ograniczenia przetwarzania danych o uchyleniu tego ograniczenia, przed jego dokonaniem.
Po spełnieniu żądania administrator danych, podejmuje działania wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Poinformowanie podmiotu danych o spełnieniu bądź niespełnieniu żądania przez
administratora danych.
Administrator danych powinien poinformować osobę, której dane dotyczą o spełnieniu żądania,
wskazując przy tym sposób realizacji żądania. Administrator danych bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zobowiązany jest do udzielenia osobie,
której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem.
W przypadku żądania o skomplikowanym charakterze, albo też dużej liczby żądań, administratorowi
danych przysługuje uprawnienie do przedłużenia terminu do udzielenia osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem o kolejne dwa miesiące. W
takiej jednak sytuacji, administrator danych w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania,
informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
W przypadku, gdy podmiot danych, przekazał swoje żądanie w formie elektronicznej, wówczas
administrator w miarę możliwości informacje o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym
żądaniem, przekazuje również z zachowaniem takiej formy, przy zastrzeżeniu, że podmiot danych nie
zażądał formy innej.
W sytuacji, gdy administrator danych nie podejmie działań w związku z żądaniem podmiotu, którego
dane dotyczą, powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania żądania, poinformować podmiot danych o powodach niepodjęcia działań, jak również o
możliwości wniesienia przez ten podmiot skargi do organu nadzorczego oraz ewentualności
skorzystania przez tą osobę ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
Dokumenty nr

TR/BSG/295/3/6

5

PROCEDURA 12

ŻĄDANIE PRZENIESIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 20 RODO. Celem procedury jest umożliwienie łatwej
zmiany dostawcy usług w przypadku, gdy przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o zgodę
osoby, której dane dotyczą. Procedura określa działania, które musi podjąć administrator danych, aby
dane osobowe, zostały przekazane podmiotowi danych, w przypadku żądania przeniesienia danych,
albo też zostały bezpośrednio przekazane innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
ETAP. 1. – Żądanie przeniesienia danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest żądanie skierowane do administratora danych
przez osobę, której dane dotyczą, o przeniesienie danych osobowych.
Po otrzymaniu żądania o przeniesienie danych osobowych, administrator danych podejmuje czynności
wskazane w etapie 2.
ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy prawo do przeniesienia danych nie zostało wyłączone przez
przepisy szczególne.
Po otrzymaniu żądania o przeniesienie danych osobowych, administrator danych dokonuje oceny, czy
czynności objęte treścią żądania, nie zostały ograniczone lub wyłączone na mocy przepisów
szczególnych. Wyłączenie albo ograniczenie możliwości przenoszenia danych osobowych jest
możliwe jeżeli nie narusza istoty podstawowych praw i wolności osobistych, oraz jest w
demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i proporcjonalnym służącym bezpieczeństwu
narodowemu, obronie, bezpieczeństwu publicznemu, 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, innym ważnym celom leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa

Dokumentacja, dotycząca ochrony danych osobowych, pozyskana ze strony internetowej spółki 2S1
Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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członkowskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii lub
państwa członkowskiego, w tym kwestiom pieniężnym, budżetowym i podatkowym, zdrowiu
publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu, ochronie niezależności sądów i postępowania sądowego,
zapobieganiu naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzeniu postępowań w takich
sprawach, ich wykrywaniu oraz ściganiu, funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym
związanym, nawet sporadycznie, ze sprawowaniem władzy publicznej, ochronie osoby, której dane
dotyczą, lub praw i wolności innych osób, egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
Jeżeli po dokonaniu oceny, czy spełnienie żądania nie jest ograniczone lub wyłączone na mocy
przepisów szczególnych administrator uzna, iż do treści żądania zastosowanie znajdują przepisy
szczególne, odmawia spełnienia żądania. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje
czynności wskazane w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody podmiotu prawa, którego dane dotyczą. Takie ustalenie jest konieczne, bowiem zgoda osoby,
której dane dotyczą na przetwarzanie danych, stanowi jedną z przesłanek możliwości przetwarzania
przez administratora danych. Dlatego też administrator powinien sprawdzić, czy wskazana przesłanka
jest spełniona.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, iż w/w przesłanka nie jest spełniona,
musi dokonać oceny, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy. Przetwarzanie
danych na podstawie umowy stanowi drugą przesłankę dla możliwości przetwarzania danych przez
administratora. Podstawa przetwarzania danych w oparciu o zgodę lub umowę warunkują
dopuszczalności żądania przeniesienia danych.
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Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że przesłanka przetwarzania danych
na podstawie umowy nie jest spełniona i przetwarzanie nie opiera się na zgodzie osoby, której dane
dotyczą, odmawia spełnienia żądania. W każdym przeciwnym wypadku, administrator danych
podejmuje czynności wskazane w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dane podmiotu danych, który wystąpił z żądaniem
przeniesienia danych, są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności wykonywane w ramach procesów przetwarzania, są
realizowane przez systemy informatyczne, albo też inne mechanizmy, które pozwalają na
wykonywanie czynności samoczynnie przez urządzenie, bez każdorazowego działania człowieka.
Przenoszenie danych jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy łącznie są spełnione przesłanki w
postaci istnienia podstawy przetwarzania danych, tj. zgoda lub umowa na ich przetwarzanie i
przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Łączne wystąpienie dwóch wskazanych w zdaniu
poprzedzającym przesłanego, daje podmiotowi danych, którego dane dotyczą prawo do żądania
przeniesienia danych.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że przetwarzanie danych nie
odbywa się na podstawie umowy oraz nie opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, oraz że nie
są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, odmawia spełnienia żądania. W każdym przeciwnym
wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy żądanie podmiotu danych jest ewidentnie nieuzasadnione, albo
nadmierne.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne ze względu na ich bezustanny charakter.
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W przypadku uznania przez administratora, że żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne, administrator danych w oparciu o art. 12 dokonuje wyboru
sposobu dalszego postępowania. W zakresie tym administratora może albo (a) pobrać racjonalną
opłatę, która będzie uwzględniała administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
komunikacji, czy też podjęcia żądanych działań, albo (b) odmówić podjęcia działań związanych z
żądaniem osoby. Na administratorze danych ciąży obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie
nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
W sytuacji, gdy administrator nie odmówił podjęcia działań związanych z żądaniem osoby, określa on
wysokość opłaty, która powinna być rozsądna, co oznacza, że nie powinna być ani wygórowana, ani
też nie powinna stanowić bariery dla realizacji zadania. Administrator danych winien wezwać osobę
do wniesienia opłaty. Wezwanie to może nastąpić poprzez pismo stanowiące odpowiedź na żądanie
osoby, lub też przekazane w formie ustnej, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, sformułowała
ustnie swoje żądanie.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, administrator danych
podejmuje działania wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Spełnienie żądania.
Jeżeli przesłanki uprawniających do żądania przeniesienia danych zostały spełnione, a administrator
danych nie stwierdzi, że żądanie ma charakter ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny, na
administratorze spoczywa obowiązek spełnienia żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Ten sam obowiązek ciąży również na administratorze w przypadku żądania, które w
ocenie administratora nosi przymiot nieuzasadnionego lub nadmiernego, ale podmiot danych wniósł
opłatę.
Spełnienie żądania o przeniesienie danych polega na przekazaniu danych osobowych, które podmiot
danych dostarczył administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
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formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego. Pod pojęciem ustrukturyzowanego, powszechnie
używanego formatu, nadającego się do odczytu maszynowego, należy rozumieć format zawierający
określoną strukturę wewnętrzną, który jest powszechnie używany i który nadaje się do odczytu
maszynowego.
Pojęcie danych, podlegających przenoszeniu, które osoba dostarczyła administratorowi, może być z
kolei rozumiane albo wąsko, jako dane, które podmiot danych świadomie i celowo, podał
administratorowi danych, albo też szeroko, jako wszelkie dane, które osoba przekazała
administratorowi.
Sposób spełnienia żądania przeniesienia danych. uzależniony jest od treści żądania. Podmiot danych,
którego dane dotyczą, może domagać się bowiem, aby dane, które dostarczyła administratorowi,
zostały jej przekazane, albo też może żądać, przy zastrzeżeniu, że jest to technicznie możliwe, aby
administrator danych przekazał dane bezpośrednio do innego administratora danych.
Po spełnieniu żądania administrator danych, podejmuje działania wskazane w etapie 7.
ETAP. 7. – Poinformowanie podmiotu danych o spełnieniu bądź niespełnieniu żądania przez
administratora danych.
Administrator danych powinien poinformować osobę, której dane dotyczą o spełnieniu żądania,
wskazując przy tym sposób realizacji żądania. Administrator danych bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zobowiązany jest do udzielenia osobie,
której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem.
W przypadku żądania o skomplikowanym charakterze, albo też dużej liczby żądań, administratorowi
danych przysługuje uprawnienie do przedłużenia terminu do udzielenia osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem o kolejne dwa miesiące.
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W takiej jednak sytuacji, administrator danych w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania,
informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
W przypadku, gdy podmiot danych, przekazał swoje żądanie w formie elektronicznej, wówczas
administrator w miarę możliwości informacje o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym
żądaniem, przekazuje również z zachowaniem takiej formy, przy zastrzeżeniu, że podmiot danych nie
zażądał formy innej.
W sytuacji, gdy administrator danych nie podejmie działań w związku z żądaniem podmiotu, którego
dane dotyczą, powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania żądania, poinformować podmiot danych o powodach niepodjęcia działań, jak również o
możliwości wniesienia przez ten podmiot skargi do organu nadzorczego oraz ewentualności
skorzystania przez tą osobę ze środków ochrony prawnej przed sądem.
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ŻĄDANIE USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura została sporządzona w oparciu o art. 17 RODO. Celem procedury jest wskazanie działań,
które musi podjąć administrator danych, aby dane osobowe, zostały skutecznie usunięte, w przypadku
skorzystania przez podmiot danych, którego dane dotyczą z przysługującego mu prawa do bycia
zapomnianym. Procedura określa tym samym, czynności administratora danych w zakresie realizacji
wniosku o usunięcie danych osobowych.
ETAP. 1. – Żądanie usunięcia danych osobowych.
Do uruchomienia niniejszej procedury konieczne jest żądanie skierowane do administratora danych
przez osobę, której dane dotyczą, o usunięcie danych osobowych. Taki wniosek może złożyć każdy
podmiot danych, który (a) stwierdzi że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane, albo w inny sposób przetwarzane, (b) cofnął zgodę w oparciu o którą opierało się
przetwarzanie, a nie istnieje inna podstawa przetwarzania, (c) wnosi sprzeciw w stosunku do
przetwarzania jego danych, (d) stwierdzi że dotyczące go dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
(e) stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte, celem wywiązania się z obowiązku prawnego,
któremu podlega administrator danych, oraz (f) stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku
z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Ciężar wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania, albo też zbędności danych
osobowych, obciąża podmiot danych, którego dane dotyczą.
Po otrzymaniu żądania o usunięcie danych osobowych, administrator danych podejmuje czynności
wskazane w etapie 2.
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ETAP. 2. – Dokonanie oceny, czy dane osobowe są zbędne do realizacji celów, dla których zostały
zebrane.
Po otrzymaniu żądania o usunięcie danych osobowych, administrator danych dokonuje oceny, czy
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Okoliczność niezbędności
danych do celów, dla których dane zostały pobrane, stanowi jedną z przesłanek uprawniających osobę,
którą dotyczą dane, do żądania usunięcia danych.
Jeżeli po dokonaniu oceny administrator danych uzna, że dane nie są już niezbędne do realizacji
celów, dla których zostały zebrane, winien podjąć czynności wskazane w etapie 8. W przeciwnym
przypadku, administrator danych podejmuje czynności określone w etapie 3.
ETAP. 3. – Dokonanie oceny, czy podmiot danych, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na
przetwarzanie danych.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na
przetwarzanie danych w sytuacji, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych. Takie
ustalenie jest konieczne, bowiem zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych, stanowi
jedną z przesłanek możliwości przetwarzania przez administratora danych. Dlatego też administrator
powinien sprawdzić, czy wskazana przesłanka jest spełniona.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, iż podmiot danych wycofał zgodę na ich
przetwarzanie w sytuacji, gdy nie istnieje inna podstawa przetwarzania, winien podjąć czynności
wskazane w etapie 8. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane
w etapie 4.
ETAP. 4. – Dokonanie oceny, czy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw.
Administrator danych winien dokonać ustalenia, czy podmiot danych, którego dane dotyczą, nie
wniósł sprzeciwu w stosunku do przetwarzania jego danych i nie występują nadrzędne prawnie
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uzasadnione podstawy przetwarzania, jak również dokonać oceny, czy osoba, której dane dotyczą, nie
wniosła sprzeciwu, co do przetwarzania jej danych w zakresie marketingu bezpośredniego.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że podmiot danych, którego dane
dotyczą wniósł sprzeciw, winien podjąć czynności wskazane w etapie 8. W przeciwnym wypadku,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 5.
ETAP. 5. – Dokonanie oceny, czy dane osoby był przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dane osoby były przetwarzane w sposób niezgodny
z prawem, tj. np. bez odpowiedniej podstawy prawnej, czy też zgody podmiotu prawa na
przetwarzane. Takie ustalenie jest konieczne, bowiem zgodność przetwarzania z prawem, stanowi
naczelną zasadę przetwarzania przez administratora danych. Dlatego też administrator powinien
sprawdzić, czy przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że dane osoby były przetwarzane w
sposób niezgodny z prawem, winien podjąć czynności wskazane w etapie 8. W przeciwnym wypadku,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 6.
ETAP. 6. – Dokonanie oceny, czy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku prawnego.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator. Dotyczy więc przypadków, w których przepis prawa
nakłada na administratora danych obowiązek ich usunięcia.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanego ustalenia uzna, że przepis prawa nie nakłada na
administratora danych obowiązku usunięcia danych, winien podjąć czynności wskazane w etapie 7. W
przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 8.
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ETAP. 7. – Dokonanie oceny, czy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy dane osobowe zostały zebrane w związku z
oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Ustalenie dotyczy zatem sytuacji, gdy dane zostały
zebrane w związku z oferowaniem tzw. usług społeczeństwa informacyjnego, a zatem usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, że nie zachodzi żadna z przesłanek,
określonych w art. 17 ust. 1 RODO, uprawniających do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie danych,
odmawia spełnienia żądania usunięcia danych. W przeciwnym wypadku, administrator danych
podejmuje czynności wskazane w etapie 8.
ETAP. 8. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z
prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
Jeżeli w wyniku wcześniejszych ocen administrator danych uzna, że zachodzi którakolwiek z
przesłanek, wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, która uprawnia do podmiot danych do wystąpienia z
wnioskiem o usunięcie danych, musi dokonać ustalenia, czy nie zachodzi jedna z przesłanek
negatywnych, określonych w art. 17 ust. 3 RODO, która wyłącza uprawnienie do żądania usunięcia
danych.
Administrator winien po pierwsze dokonać oceny, czy przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji. Prawo do ochrony danych
osobowych, może w tym zakresie pozostawać w konflikcie z innymi prawami podstawowymi, w tym
z wolnością wypowiedzi i informacji. W przypadku zaistnienia tego rodzaju konfliktu przy żądaniu
usunięcia danych osobowych, RODO prymat przyznaje wolności wypowiedzi i informacji.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, że przetwarzanie danych osobowych
jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, odmawia spełnienia
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żądania usunięcia danych. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności
wskazane w etapie 9.
ETAP. 9. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wywiązania się
z prawnego obowiązku lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo w ramach
sprawowania władzy publicznej.
Administrator danych winien dokonać ustalenia, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, albo też do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej
administratorowi.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, że przepisy prawa nakładają na niego
obowiązek, do którego spełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych, albo też, że przetwarzanie
danych konieczne jest do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, odmawia spełnienia żądania usunięcia danych. W przeciwnym
wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 10.
ETAP. 10. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu
publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego.
Administrator danych winien dokonać ustalenia, czy przetwarzanie danych jest niezbędne z uwagi na
względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. Chodzi przy tym o szeroko
rozumiany interes publiczny, w zakresie którego przetwarzanie danych, jest niezbędne do celów
profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z
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zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń w tym zakresie, a zatem, gdy są przetwarzane przez – lub na
odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe
organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy
zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych
przez właściwe organy krajowe. Nadto, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne
środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, że interes publiczny w dziedzinie
zdrowia publicznego, ma charakter nadrzędny nad żądaniem usunięcia danych, odmawia spełnienia
żądania. W przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 11.
ETAP. 11. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych, przy czym takie przetwarzanie podlega odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i
wolności osoby, której dane dotyczą. Zabezpieczenia te polegają na wdrożeniu środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych. Środki te mogą też
obejmować pseudonimizację, o ile pozwala ona realizować powyższe cele. Jeżeli cele te można
zrealizować w drodze dalszego przetwarzania danych, które nie pozwalają albo przestały pozwalać na
zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, cele należy realizować w ten sposób. W tych przypadkach
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konieczne będzie jednak wykazanie przez administratora danych, że realizacja uprawnienia do
usuwania danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, że przetwarzanie danych jest niezbędne
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych, odmawia spełnienia żądania usunięcia danych. W przeciwnym wypadku,
administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 12.
ETAP. 12. – Dokonanie oceny, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Niezbędność przetwarzania danych do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, stanowi ostatnią z negatywnych przesłanek ograniczających prawo żądania usunięcia
danych.
Jeżeli administrator danych w wyniku dokonanej oceny uzna, że przetwarzanie danych jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, odmawia spełnienia żądania usunięcia danych. W
przeciwnym wypadku, administrator danych podejmuje czynności wskazane w etapie 13.
ETAP. 13. – Dokonanie oceny, czy żądanie podmiotu danych jest ewidentnie nieuzasadnione, albo
nadmierne.
Administrator danych winien dokonać oceny, czy żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne ze względu na ich bezustanny charakter.
W przypadku uznania przez administratora, że żądania osoby, której dotyczą dane, są ewidentnie
nieuzasadnione, albo też nadmierne, administrator danych w oparciu o art. 12 dokonuje wyboru
sposobu dalszego postępowania. W zakresie tym administratora może albo (a) pobrać racjonalną
opłatę, która będzie uwzględniała administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
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komunikacji, czy też podjęcia żądanych działań, albo (b) odmówić podjęcia działań związanych z
żądaniem osoby. Na administratorze danych ciąży obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie
nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
W sytuacji, gdy administrator nie odmówił podjęcia działań związanych z żądaniem osoby, określa on
wysokość opłaty, która powinna być rozsądna, co oznacza, że nie powinna być ani wygórowana, ani
też nie powinna stanowić bariery dla realizacji zadania. Administrator danych winien wezwać osobę
do wniesienia opłaty. Wezwanie to może nastąpić poprzez pismo stanowiące odpowiedź na żądanie
osoby, lub też przekazane w formie ustnej, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, sformułowała
ustnie swoje żądanie.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądania osoby, której dane dotyczą, nie są ewidentnie nieuzasadnione, administrator
danych podejmuje działania wskazane w etapie 14.
ETAP. 14. – Spełnienie żądania.
Po uzyskaniu informacji o wniesieniu opłaty przez osobę, której dane dotyczą, oraz w przypadku
uznania, że żądanie jest uprawnione, a zatem gdy wystąpi jedna z przesłanek uprawniających do
żądania i nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, na administratorze spoczywa obowiązek
spełnienia żądania usunięcia danych osobowych.
Spełnienie żądania w zakresie usunięcie danych osobowych będzie polegać przy tym na usunięciu
wszelkich łączy do danych objętych żądaniem, kopii tych danych oraz ich replikacji.
Po spełnieniu żądania usunięcia danych administrator danych, podejmuje działania wskazane w etapie
15.
ETAP. 15. – Poinformowanie podmiotu danych o spełnieniu bądź niespełnieniu żądania przez
administratora danych.
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Administrator danych powinien poinformować osobę, której dane dotyczą o spełnieniu żądania,
wskazując przy tym sposób realizacji żądania. Administrator danych bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zobowiązany jest do udzielenia osobie,
której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem.
W przypadku żądania o skomplikowanym charakterze, albo też dużej liczby żądań, administratorowi
danych przysługuje uprawnienie do przedłużenia terminu do udzielenia osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym żądaniem o kolejne dwa miesiące. W
takiej jednak sytuacji, administrator danych w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania,
informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
W przypadku, gdy podmiot danych, przekazał swoje żądanie w formie elektronicznej, wówczas
administrator w miarę możliwości informacje o działaniach podjętych w związku z przedmiotowym
żądaniem, przekazuje również z zachowaniem takiej formy, przy zastrzeżeniu, że podmiot danych nie
zażądał formy innej.
Nadto, jeżeli administrator danych upublicznił dane osobowe, a jest zobowiązany do ich usunięcia, 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.
W sytuacji, gdy administrator danych nie podejmie działań w związku z żądaniem podmiotu, którego
dane dotyczą, powinien bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania żądania, poinformować podmiot danych o powodach niepodjęcia działań, jak również o
możliwości wniesienia przez ten podmiot skargi do organu nadzorczego oraz ewentualności
skorzystania przez tą osobę ze środków ochrony prawnej przed sądem.
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Sp. z o.o., podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2017, poz. 880 z późn. zm.).Żaden dokument w części lub każdy z
osobna w całości, nie może być powielany, ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem,
przedrukowywaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
spółki 2S1 Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji w całości
lub w części w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, bez zgody spółki 2S1 Sp. z o.o.,
stanowi naruszenie przepisów prawa.
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