OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
wynikający z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Firma spełnia obowiązek informacyjny polegający na konieczności poinformowania osoby,
której dane dotyczą, o okolicznościach przetwarzania jej danych osobowych.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej,
przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w
szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą,
wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką
komunikację na mocy art. 15–22 i 34 w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na
piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami
potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator
podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a)swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane
kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych
administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do
zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu;
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych;
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) –
informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o

zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
3.Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on
osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych
informacji, o których mowa w ust. 2.
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO)
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach
lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w
szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w
miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego
osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f)
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie
zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h)
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o
zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której
dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z
kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą
elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną
drogą elektroniczną. 4.Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Ponadto osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
- Prawo do sprostowania i usuwania danych (art. 16);
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18);
- Prawo do przenoszenia danych (art. 20);
- Prawo do sprzeciwu (art. 21).
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