Dzień dobry, odpowiedzialny
Przedsiębiorco !

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Miło nam, że możemy pomóc przygotować Twój biznes do spełnienia
wymagań przepisów oraz przejrzystej i odpowiedzialnej komunikacji z
Twoimi Klientami, tak by mieli oni pełną wiedzę nt. przetwarzania
danych osobowych, którego dokonujesz.
Dokument, który otrzymałaś/ otrzymałeś pomoże Ci:
 przygotować prawidłowy obowiązek informacyjny, lub
 zweryfikować czy w przygotowanych do tej pory przez Ciebie
obowiązku znalazły się wszystkie wymagane przepisami RODO
elementy
W ramkach, znajdują się wyjaśnienia i przepisy, do których należy się odnieść w poszczególnych
punktach obowiązku informacyjnego.
W przypadku wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
e-mail: rodokontrola@rodokontrola.pl
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Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane zbieramy wzór

Kim jesteśmy?
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
informuję, że:
 Administratorem Twoich danych jest (nazwa i adres, dane kontaktowe), oznacza to, że jako
Administrator decydować będziemy o celach i sposobach ich przetwarzania danych
osobowych.

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna (np. jednoosobowa
działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka cywilna), organ publiczny (np. organy
administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, publiczna:
szkoła, szpital, biblioteka,…), jednostki nieposiadające osobowości prawnej lub inne
podmioty (np. spółka jawna, komandytowa, wspólnota mieszkaniowa) który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czy wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z naszym
Inspektorem Danych Osobowych, którym jest: (imię i nazwisko, dane kontaktowe: tel. i/lub email i/lub adres korespondencyjny – jeżeli został wyznaczony);

Obowiązek wyznaczenia IOD mają:
- organy i podmioty publiczne z wyjątkiem sadów,
- podmioty, których główna działalność polega na monitorowaniu osób, na dużą skalę,
- podmioty, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych
szczególnych kategorii lub danych dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa
Dla pozostałych podmiotów wyznaczenie IOD jest fakultatywne


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celu ……………………… na podstawie (podstawa
prawna)……………………………, / prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tzn. ……;

Należy wskazać wszystkie cele, w jakich Administrator będzie przetwarzał dane osoby,
której dane dotyczą (np. rekrutacja, kolejne procesy rekrutacji, obrona i dochodzenie
roszczeń).
Do każdego wskazanego celu należy wskazać właściwą podstawę prawną
przetwarzania – na podstawie RODO.
Dla danych „zwykłych” podstawy przetwarzania wskazane są w art. 6 ust. 1:
Lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą;
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Lit. b – przetwarzanie jest niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
Lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (dodatkowo należy wskazać z jakich przepisów wynika ten obowiązek);
Lit. d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
Lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
Lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (o ile nie mają nadrzędnego charakteru
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą)
Dla danych szczególnych kategorii, podstawy przetwarzania wskazane są w art. 9 ust.
2:
Lit. a - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych
danych osobowych;
Lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
Lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub
prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
Lit. d - przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny
niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub
związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych
członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego
celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób,
których dane dotyczą;
Lit. e - przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych
przez osobę, której dane dotyczą;
Lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
Lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i
przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów
osoby, której dane dotyczą;
Lit. h - przetwarzanie 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;
Lit. i - 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

 Damian Dziuba Consulting

www.rodokontrola.pl

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;
Lit. j - przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.


Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe? Kto ma do nich dostęp?

Odbiorcami danych osobowych będą (należy wymienić podmioty lub kategorie podmiotów, którym
dane osobowe będą udostępniane/przekazywane lub powierzane, oraz cel takiego działania) …………..;

Odbiorcami danych są osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostka lub inny
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną
trzecią.
W tym punkcie należy wymienić:
- podmioty (kategorie podmiotów), którym administrator udostępnia dane, a podmiot
ten przetwarza je we własnych celach (tym samym stając się kolejnym
administratorem)
- podmioty (kategorie podmiotów), które wykonują przetwarzanie danych na zlecenie
i w imieniu administratora (podmioty przetwarzające)

Dane osobowe nie będą /lub/ będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej na podstawie …………………….., dodać informacja o:
 stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony,


lub wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych w przypadku przekazania
danych do państwa trzeciego , o którym mowa w art. 46 , art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit
drugi

Przekazywanie – transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. kraje
należące do Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) możliwy jest gdy
Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone
sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają
odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.
Jeżeli państwo trzecie, do którego administrator zamierza transferować dane
osobowe, nie znajduje się na liście KE, wówczas gdy państwa te zapewnią
odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa
osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednimi
zabezpieczeniami są:
- wiążące reguły korporacyjne;
- standardowe klauzule umowne wprowadzone do umów między podmiotami;
- stosowanie przez podmioty zatwierdzonych kodeksów postępowania;
- certyfikacja;
- zgoda wyrażona przez organ nadzorczy;
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- wyraźna (pisemna) zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres ….. (gdy nie jest to możliwe, należy podać
kryteria ustalania tego okresu);

Jeżeli okres przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa (np. dot.
archiwizacji, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego) administrator powinien sam ustalić
ten okres, na podstawie celu przetwarzania. Nie można przechowywać danych dłużej
niż wymaga tego cel ich przetwarzania.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody (art. 6
ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) administrator zobowiązany jest do usunięcia danych
na żądanie osoby, której dane dotyczą (wycofanie zgody).


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:
o dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych,
o

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub
szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – o ile to była podstawa przetwarzania, jeżeli
nie to nie należy takiej informacji wpisywać,

o

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2, gdy uznasz że przetwarzanie twoich
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Administrator zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane przetwarza o
przysługujących jej prawach, przy czy mnie wszystkie prawa wymienione w RODO będą
zawsze jej przysługiwać. Zależy to od podstawy przetwarzania danych oraz sposobu w
jaki administrator je przetwarza.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych;
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jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody – informacja o prawie do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;





informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)

Czy zawsze muszę podać swoje dane, czy nie?

Podanie danych jest obowiązkowe w związku z ….(ustawą / wymagane do zawarcia umowy) /lub/
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu …. (wskazanie konsekwencji
niepodania danych);

Należy zbierać dane tylko w zakresie niezbędnym i adekwatnym do realizacji celu
przetwarzania (zasada minimalizacji i adekwatności danych).


Co jeszcze może być dla Ciebie ważne w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych?

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany /lub/ będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie odbywało się na zasadach …………… , konsekwencją takiego przetwarzania będzie
…….… (należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji
oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,
której dane dotyczą. Np. w jaki sposób będą oceniane czynniki osobowe osoby fizycznej, natomiast
przykładową konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie
elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (maszyny), w tym profilowaniu (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;
najprościej mówiąc jest to wnioskowanie na podstawie posiadania przez daną osobę cech
X oraz Y, że posiada także cechę Z), i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Zautomatyzowane decyzje są dopuszczalne, gdy:
a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
a administratorem;
b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Podpis Administratora
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