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 WPROWADZENIE 

 Celem niniejszego dokumentu jest opisanie zasad ochrony danych osobowych oraz 

dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu ich ochrony w spółce pod firmą RSQ 

Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia ochrony się praw i 

wolności osób, których dane dotyczą oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz 

pozostałymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi przyjętymi w jego 

wykonaniu. 

 Dokument opisuje podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w spółce pod 

firmą RSQ Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sposób całkowicie lub 

częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany 

danych. 

 PODSTAWY PRAWNE 

Poniżej wymieniono podstawowe akty prawne regulujące zasady ochrony danych osobowych: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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) (Tekst mający znaczenie dla 

EOG) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1-88) (RODO); 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z 

późń. zm.) (Ustawa). 

 DEFINICJE 

W dokumencie pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie: 

 administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, 

który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych; 

 dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 

podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 

lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

 identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych 

jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych 

w systemie informatycznym; 

 hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej 

do pracy w systemie informatycznym; 

 incydent – nagłe i niepożądane zdarzenie, które natychmiast lub po pewnym czasie 

może negatywnie oddziaływać przetwarzanych danych osobowych, które może być 

wynikiem niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, działania ludzi, 

systemów lub zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od administratora; 



 

Strona 4 z 30 

 

 inspektor ochrony danych (IOD) – osoba, która z upoważnienia administratora zajmuje 

się monitorowaniem przestrzegania stosowanych w Spółce środków zapewniających 

ochronę przetwarzania danych osobowych oraz przepisów RODO i innych 

obowiązujących w dziedzinie danych osobowych, o której mowa w Rozdziale IV sekcji 4 

RODO (art. 37 – 39 RODO); 

 naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; 

 osoba upoważniona – osoba przetwarzające dane osobowe z upoważnienia Spółki  na 

polecenie Spółki oraz z jej upoważnienia; 

 podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub 

inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

 profilowanie – dowolna forma 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; 

 przetwarzanie – operacja 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; 

 rejestr żądań –  rejestr, w którym odnotowuje się wpływ wszelkich wniosków osób, 

których dane dotyczą dotyczących ich danych osobowych, a także wskazuje się wszystkie 

czynności dokonywane w związku z rozpatrzeniem danego wniosku i wysłaniem 

odpowiedzi na wniosek; 

 rozliczalność - zdolność do wykazania przestrzegania przepisów prawa przy 

przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności zasad określonych w art. 5 ust. 1 

RODO; 

 PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będący organem nadzorczym w 

stosunku do Spółki; 

 Spółka – RSQ Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

 szczególne kategorie dane osobowych – dane osobowe ujawniających pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, 

danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, o których 

mowa w art. 9 RODO; 

 uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości 

podmiotu; 

 zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według 

określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, 

zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie; 
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 zgoda (osoby, której dane dotyczą) – dobrowolne, konkretne, świadome 

i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia 

lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej 

danych osobowych; 

 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Przetwarzając dane osobowe Spółka stosuje następujące zasady: 

 dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób 

przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 

 dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 

celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

 przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do 

tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 

 przetwarzane dane osobowe prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 

 dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 

której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w 

których dane te są przetwarzane; 

 dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 

zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych. 

 Spółka jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad określonych powyżej i podejmuje 

działania określone w niniejszej polityce w celu wykazania ich przestrzegania. 

 Jeśli osoba upoważniona poweźmie wiedzę, że zasady przetwarzania danych osobowe 

wynikające z RODO oraz opisane w niniejszej polityce zostały naruszone (lub istnieje 

ryzyko takiego naruszenia) niezwłocznie informuje o tym fakcie zarząd Spółki. 

 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest zgodne z prawem wyłącznie 

w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden 

z poniższych warunków: 

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych. 
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 Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 w celu wykonania umów zawartych przez Spółkę, w tym: 

 umożliwienia korzystania z usług Spółki przez osobę, której dane 

dotyczą oraz ich świadczenia na rzecz takiej osoby, w szczególności 

zapewnienia możliwości udziału w wydarzeniach w ramach CEO Round 

Table lub innych organizowanych z udziałem Spółki; 

 realizacji obowiązków umownych Spółki wynikających z zawartych 

umów; 

 kontaktowania się w związku z wykonaniem zawartych umów; 

 obsługi innych zgłoszeń i zapytań, które są kierowane do Spółki w 

związku z zawartymi umowami; 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

 realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Spółkę: 

 prowadzenia działań marketingowych własnych usług, 

 kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami 

marketingowymi; 

 prowadzenia analiz statystycznych; 

 obsługi złożonych zapytań i reklamacji; 

 dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanych z zawartymi 

umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań 

sądowych; 

 przechowywania danych dla celów archiwalnych; 

 zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę 

obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę są: 

 niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy; 

 niezbędność przetwarzania w celu wykonania zawartych umów; 

 wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

 realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Spółkę; 

 zgoda osoby, której dane dotyczą.  

 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych przez Spółkę jest zgodne 

z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

 osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych 

danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, że przetwarzanie 

określonych kategorii danych osobowych jest niedopuszczalne; 
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 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, o ile 

jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego – na tej 

podstawie przetwarzane mogą być przede wszystkim dane pracowników / 

zleceniobiorców Spółki, takie jak dane dotyczące zdrowia, w celu wykonania 

ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z przepisów prawa 

pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich czy dokumentacja BHP; 

 przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty 

upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. 

 Spółka dąży do minimalizacji przetwarzanych szczególnych kategorii danych osobowych. 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych klientów i kontrahentów Spółki 

jest zabronione. 

5.6. Spółka informuje osoby, których dane dotyczą o celach i podstawach przetwarzania 

danych. 

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH 

 Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych swoich klientów do celów 

marketingu bezpośredniego własnych usług. 

 Podstawą przetwarzania danych w przypadkach opisanych powyżej jest realizacja celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolnie udzielona 

zgoda (podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

6.3.1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów 

marketingu bezpośredniego własnych usług Spółki – w przypadku danych 

przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6.3.2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku danych przetwarzanych 

na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Spółka lub cofnięcia 

udzielonej zgody dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w tym celu jest 

niedopuszczalne. 

 Powyższe nie uchybia obowiązkowi wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, 

wymaganych na gruncie odrębnych przepisów prawa, w tym zgody na otrzymywanie 

informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 

10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 

poz. 1219 z późń. zm.). 

 Przed prowadzeniem jakichkolwiek działań marketingowych z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) lub telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych (SMS, MMS) należy uprzednio skonsultować się z zarządem Spółki w celu 

uzyskania zgody na takie działania. 

 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. PROFILOWANIE 

 Spółka nie stosuje profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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7.2. Przed prowadzeniem jakichkolwiek działań marketingowych z wykorzystaniem 

profilowania należy uprzednio skonsultować się z zarządem Spółki w celu uzyskania 

zgody na takie działania. 

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCYH 

 Dane osobowe są przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny dla realizacji 

celów przetwarzania. W szczególności: 

 dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umów zawartych przez Spółkę 

są przechowywane przez okres obowiązywania danych umów oraz po ich 

zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z 

ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami, w każdym razie nie 

krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z danych umów; 

powyższe nie uchybia uprawnieniu Spółki do dalszego przetwarzania danych 

osobowych (w niezbędnym zakresie) w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Spółce lub realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w tym przechowywania 

danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania 

spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa); 

 dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Spółce są przechowywane przez okres wskazany w odrębnych 

przepisach prawa; 

 dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego własnych 

usług są przechowywane do momentu wniesienia przez osobę, której dane 

dotyczą sprzeciwu; 

 dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, 

której dane dotyczą są przechowywane do momentu cofnięcia udzielonej 

zgody przez osobę, której dane dotyczą; powyższe nie uchybia uprawnieniu do 

dalszego przetwarzania danych osobowych (w niezbędnym zakresie) w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce lub realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. 

 W tym celu Spółka dokonuje okresowego (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy) przeglądu 

przechowywanych danych osobowych. 

 Nie później niż po upływie 25 lat po upływie okresu przechowywania danych określonego 

powyżej lub w odrębnych przepisach prawa, dane osobowe powinny zostać 

zanonimizowane lub zniszczone (w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobowych 

osobom nieuprawnionym). 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Spółka 

podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje: 

 nazwę oraz dane kontaktowe Spółki; 

 cele przetwarzania danych osobowych; 

 podstawę przetwarzania danych osobowych; 

 wskazanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – w 

przypadku, gdy stanowią one podstawę prawną przetwarzania danych 

osobowych; 

 informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli 

istnieją; 
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 okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

 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 (przy czym 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powinno zostać 

przedstawione jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji); 

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, 

której dane dotyczą – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 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; 

 gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub 

w przypadku przekazania, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 

zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych; 

 informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i 

przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 

dotyczą. 

 Powyższe nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami. Jednocześnie zaleca się każdorazowe, kompleksowe 

podawanie kompletu informacji wskazanych powyżej. 

 Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Spółka podaje 

osobie, której dane dotyczą, wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 9.1 powyżej 

oraz ponadto informację na temat źródła pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to 

zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych. Informacje te Spółka 

podaje: 

 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; lub 

 jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich 

pierwszym ujawnieniu. 

 Powyższe nie ma zastosowania nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – 

osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Jednocześnie zaleca się 

każdorazowe, kompleksowe podawanie kompletu informacji wskazanych powyżej. 
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 W celu spełnienia obowiązków opisanych w niniejszym pkt. 9, Spółka stosuje 

zatwierdzone wzory klauzul informacyjnych. 

 OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do tego przez 

Spółkę. 

 Dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione wyłącznie na polecenie 

Spółki. 

 Osoby upoważnione przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia swoich 

obowiązków na rzecz Spółki oraz w zakresie niezbędnym ku temu. 

 Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych są: 

 członkowie organów Spółki; 

 przedstawiciele Spółki (prokurenci); 

 pracownicy odpowiedzialni za oferowanie i świadczenie usług przez Spółkę, 

obsługę klientów, obsługę kontrahentów, sprawy kadrowe, księgowe, 

rachunkowe, marketing – w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

koniecznych do wypełnienia danych obowiązków; 

 pracownicy odpowiedzialni za obsługę IT, w tym administrowanie i serwis 

systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych 

osobowych; 

 inni upoważnieni pracownicy w zakresie określonym w takim upoważnieniu. 

 Zakres dostępu do danych osobowych jest uzależniony od stanowiska i zakresu 

obowiązków osoby upoważnionej.  

 Spółka prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych, która jest na 

bieżąco aktualizowana.  

 Spółka wydaje pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom 

upoważnionym.  

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

11.1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe, gdy: 

11.1.1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny (niezależnie od tego, jakie 

dane są przetwarzane);  

11.1.2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na 

operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego 

monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;  

11.1.3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na 

przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych albo 

danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.  
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źródło: strona WWW PUODO (https://uodo.gov.pl/pl/121/192).  

 Mając na uwadze przesłanki określone w art. 37 ust. 1 RODO, biorąc ponadto pod uwagę 

Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (WP 243) Spółka 

odstąpiła od wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

11.3. Jednocześnie nie rzadziej niż raz na 12 (dwanaście) miesięcy Spółka dokonuje 

weryfikacji czy istnieje konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych 

oraz jego zgłoszenia PUODO. 

11.4. Wobec braku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia 

ochrony się praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych bieżący 

nadzór nad kwestiami formalnymi związanymi z ochroną danych sprawuje Zarząd Spółki 

działając jako koordynator ds. danych osobowych. 

 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa w odniesieniu do jej danych: 

 prawo dostępu do danych; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo żądania usunięcia danych; 

 prawo ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu;  

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 Sposób przyjmowania i realizacji wniosków osoby, które dane dotyczą 

https://uodo.gov.pl/pl/121/192
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 Spółka ułatwia skorzystanie z praw osoby, której dane dotyczą, w 

szczególności poprzez przyjmowanie wniosków różnymi kanałami: 

 w drodze pisemnej na adres Spółki; 

 w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@rsq.pl; 

 w każdy inny sposób, w który wniosek zostanie doręczony Spółce (np. 

osobiste doręczenie do siedziby Spółki, itp.). 

 Wniosek może być złożony w dowolnej formie.  

 Wniosek może zostać złożony przez osobę, której dane dotyczą zarówno 

osobiście, jak i przez przedstawiciela.  

 Wniosek powinien zawierać niezbędne elementy, tj.: 

 wskazanie danych pozwalających na potwierdzenie tożsamości osoby 

chcącej skorzystać z określonego prawa,  

 wskazanie dalszych informacji niezbędnych dla realizacji danego prawa 

osoby, której dane dotyczą. 

 Osoba odpowiedzialna za realizację wniosku dokonuje weryfikacji 

wnioskodawcy. Należy potwierdzić tożsamość wnioskodawcy w sposób 

niebudzący wątpliwości. W przypadku złożenia wniosku przez przedstawiciela 

należy zweryfikować także podstawę jego umocowania (pełnomocnictwo albo 

inny dokument, na który powołuje się przedstawiciel). Ponadto osoba 

odpowiedzialna ustala także, czy zakres żądanych informacji jest jasny oraz 

czy informacje podane we wniosku są wystarczające do udzielenia odpowiedzi. 

 Jeśli osoba odpowiedzialna ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości 

wnioskodawcy lub jej przedstawiciela, lub stwierdzi, że wniosek jest niejasny 

lub nie jest wystarczająco precyzyjny może skierować do wnioskodawcy lub 

przedstawiciela wiadomość z żądaniem udzielenia dodatkowych informacji 

niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą lub 

przedstawiciela, lub może zażądać od wnioskodawcy lub przedstawiciela, by 

sprecyzował wniosek. Jednocześnie osoba odpowiedzialna informuje 

wnioskodawcę lub przedstawiciela, że czas realizacji wniosku liczy się od 

momentu uzyskania przez Spółkę wszystkich potrzebnych informacji, a do 

momentu przedstawienia wskazanych informacji wniosek nie będzie 

rozpatrywany. 

 Spółka zapewnia odpowiednie wsparcie wszystkich komórek organizacyjnych 

i ich pracowników, w celu realizacji wniosków i odpowiedzi na wniosek.  

 Osoby odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku współpracują ze sobą w celu 

realizacji wniosku, mając na względzie terminy udzielenia odpowiedzi. 

 Spółka prowadzi rejestr żądań, w którym odnotowuje się wszystkie czynności 

związane z wpłynięciem i rozpatrzeniem wniosku. 

 Dostęp do rejestru żądań mają wyłącznie upoważnione przez Spółkę.  

 Spółka przechowuje dane zawarte w rejestrze żądań oraz dokumentację z nimi 

związaną przez okres przetwarzania danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą adekwatny do celu przetwarzania tych danych (w tym przez okres 

właściwy dla przedawnienia roszczeń), nie krócej jednak niż przez 5 lat od 

momentu wysłania odpowiedzi na wniosek do osoby, której dane dotyczą. 

 Termin udzielenia odpowiedzi na wniosek 

mailto:biuro@rsq.pl
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 Spółka udziela odpowiedzi na wniosek bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie  

miesiąca od wpływu wniosku do Spółki – oraz udziela wnioskodawcy informacji o 

działaniach podjętych w związku z wnioskiem.  

 W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony przez Spółkę o kolejne dwa 

miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  

 W terminie miesiąca od wpływu wniosku Spółka informuje wnioskodawcę o takim 

przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.  

 Jeżeli Spółka nie podejmuje działań w związku z żądaniem wnioskodawcy to niezwłocznie 

– najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje wnioskodawcę o 

powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Forma przekazywania odpowiedzi na wniosek i koszty z tym związane 

 Odpowiedź na wniosek, jak również wszelkie inne wiadomości wysyłane do 

wnioskodawcy będą przesyłane w następujący sposób: 

 drogą elektroniczną – jeśli wnioskodawca zwraca się z wnioskiem drogą 

elektroniczną i nie zaznaczy inaczej albo jeśli wnioskodawca zwraca się z 

wnioskiem na piśmie, ale zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź drogą 

elektroniczną; 

 na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – jeśli wnioskodawca 

zwraca się z wnioskiem na piśmie i nie zaznaczy inaczej albo jeśli 

wnioskodawca zwraca się z wnioskiem drogą elektroniczną, ale zaznaczy, że 

chce otrzymać odpowiedź drogą pisemną. 

 Komunikacja i działania, mające na celu udzielenie odpowiedzi na wniosek są wolne od 

opłat. 

 Rejestr żądań 

 Osoba odpowiedzialna za realizację wniosku odnotowuje w rejestrze żądań wszelkie 

informacje dotyczące wpływu oraz realizacji wniosku, jak również zamieszcza w rejestrze 

żądań wszelkie kopie wiadomości oraz skany dokumentów związanych z realizacją 

wniosku, niezwłocznie po dokonaniu określonej czynności dotyczącej wniosku lub po 

otrzymaniu odpowiedniej informacji lub dokumentów od wnioskodawcy lub jego 

przedstawiciela. 

 Niezależnie od udokumentowania w rejestrze żądań informacji, o których mowa powyżej., 

adnotacja o dokonaniu wpisu w rejestrze żądań w odniesieniu do oznaczonego 

wnioskodawcy powinna zostać dokonana także w systemie informatycznym lub w 

dokumentacji papierowej, w których dane osobowe wnioskodawcy są przetwarzane przez 

Spółkę. 

 Oryginały dokumentów w formie papierowej, związanych z realizacją wniosków, są 

przechowywane (oryginał wniosku, oryginał potwierdzenia nadania do wnioskodawcy  

pisma, potwierdzenie odbioru tego pisma przez wnioskodawcę). 

 PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH 

 Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora, 

niezależnie od podstaw prawnych, zakresu, sposobu i celu przetwarzania danych, 

przysługuje prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy przetwarzane są dane osobowe 

jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich 

oraz do uzyskania następujących informacji: 

 cele przetwarzania;  
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 kategorie odnośnych danych osobowych;  

 informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe 

zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach 

trzecich lub organizacjach międzynarodowych;  

 w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a 

gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  

 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;  

 informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – 

wszelkie dostępne informacje o ich źródle;  

 informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i 

przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 

dotyczą. 

 Jeżeli dane osobowe są przekazywane przez Spółkę do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o 

odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 

przekazaniem.  

 Zrealizowanie przez osobę, której dane dotyczą prawa dostępu do swoich danych nie 

stanowi podstawy do ich usunięcia czy skrócenia ustawowych okresów ich przetwarzania. 

 Osoba, której dane dotyczą może żądać realizacji wszystkich przysługujących jej praw 

także w odniesieniu do danych zarchiwizowanych już przez Spółkę. 

 Należy w miarę możliwości wyeliminować z udostępnianego zasobu danych te 

informacje, których udostępnienie mogłoby naruszyć prawa innych podmiotów. Prawo do 

uzyskania kopii danych nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych, w 

tym prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, tajemnice handlowe 

lub własność intelektualną. Względy te nie powinny jednak skutkować odmową udzielenia 

osobie, której dane dotyczą jakichkolwiek informacji. 

 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy. Jeżeli osoba 

odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych 

wnioskodawcy, sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia działań. 

 Jeśli Spółka przetwarza dane wnioskodawcy i udało się ustalić informacje pozwalające 

na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, osoba odpowiedzialna sprawdza w rejestrze 

żądań, czy osoba, której dane dotyczą żądała już wcześniej udzielenia przez Spółkę 

informacji i dostępu do danych objętych wnioskiem. W razie stwierdzenia, że tak było, 

osoba odpowiedzialna:  

 stwierdza, że żądanie osoby, której dane dotyczą jest nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, albo  

 uznaje, że żądanie osoby, której dane dotyczą nie ma nieuzasadnionego lub 

nadmiernego charakteru, ale osoba, której dane dotyczą domaga się 

przekazania kolejnej kopii danych, 



 

Strona 15 z 30 

 

 uznaje, że żądanie osoby, której dane dotyczą nie ma nieuzasadnionego lub 

nadmiernego charakteru. 

 Spółka dostarcza wnioskodawcy bezpłatnie pierwszą kopię danych. Za wszelkie kolejne 

kopie, o które zwróci się wnioskodawca, Spółka może pobrać opłatę w rozsądnej 

wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. W przypadku określonym w pkt. 

13.7.1 lub 13.7.2 powyżej, Spółka może uzależnić podjęcie działań określonych we 

wniosku od uiszczenia na rzecz Spółki opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z 

kosztów administracyjnych. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 

 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela, lub 

 wnioskodawca nie uiści opłaty, o której mowa w pkt. 13.8 powyżej. 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH 

 Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora, 

niezależnie od podstaw prawnych, zakresu, sposobu i celu przetwarzania danych, 

przysługuje prawo żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących jej 

danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym nieaktualne.  

 Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą ma także prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia. 

 Osoba domagająca się sprostowania jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, może także zażądać od Spółki 

informacji o odbiorcach, którym ujawniono dane osobowe. 

 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy. Jeżeli osoba 

odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych 

wnioskodawcy, sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia działań. 

 Jeśli Spółka przetwarza dane wnioskodawcy i udało się ustalić informacje pozwalające 

na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, osoba odpowiedzialna sprawdza w rejestrze 

żądań, czy osoba, której dane dotyczą żądała już wcześniej udzielenia przez Spółkę 

informacji i dostępu do danych objętych wnioskiem. W razie stwierdzenia, że tak było, 

osoba odpowiedzialna:  

 stwierdza, że żądanie osoby, której dane dotyczą jest nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, albo  

 uznaje, że żądanie osoby, której dane dotyczą nie ma nieuzasadnionego lub 

nadmiernego charakteru. 



 

Strona 16 z 30 

 

 W przypadku określonym w punkcie powyżej, Spółka może uzależnić podjęcie działań 

określonych we wniosku od uiszczenia na rzecz Spółki opłaty w rozsądnej wysokości 

wynikającej z kosztów administracyjnych. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 

 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela, lub 

 wnioskodawca nie uiści opłaty, o której mowa w pkt. 14.6 powyżej. 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia 

dotyczących go danych osobowych, a Spółka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 

dane osobowe, jeżeli: 

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane; 

 osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i 

nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

 osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 

ust. 2 RODO wobec przetwarzania; 

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega Spółka. 

 Osoba, której dane dotyczą nie może żądać od Spółki realizacji prawa do usunięcia 

danych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą 

jest niezbędne: 

 do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 

mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka; 

 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Spółki lub osób związanych ze 

Spółką, w tym jej pracowników. 

 Jeżeli Spółka upubliczniła dane osobowe i uwzględniła wniosek o realizację prawa do 

usunięcia danych, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – na 

wniosek podejmuje również rozsądne działania, w tym środki techniczne, by 

poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane 

dotyczą żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie odnośniki do tych danych i ich kopie. 
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 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy. Jeżeli osoba 

odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych 

wnioskodawcy, sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia działań. 

 Jeśli Spółka przetwarza dane wnioskodawcy i udało się ustalić informacje pozwalające 

na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, osoba odpowiedzialna sprawdza w rejestrze 

żądań, czy osoba, której dane dotyczą żądała już wcześniej usunięci przez Spółkę danych 

objętych wnioskiem. W razie stwierdzenia, że tak było, osoba odpowiedzialna:  

 stwierdza, że żądanie osoby, której dane dotyczą jest nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, albo  

 uznaje, że żądanie osoby, której dane dotyczą nie ma nieuzasadnionego lub 

nadmiernego charakteru. 

 W przypadku określonym w pkt. 15.5.1 powyżej, Spółka może uzależnić podjęcie działań 

określonych we wniosku od uiszczenia na rzecz Spółki opłaty w rozsądnej wysokości 

wynikającej z kosztów administracyjnych. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 

 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela, lub 

 wnioskodawca nie uiści opłaty, o której mowa w pkt. 15.6 powyżej; lub  

 osoba, której dane dotyczą nie spełnia przesłanek realizacji prawa do usunięcia 

danych. 

 Osoba odpowiedzialna przygotowuje określa terminy, sposób i zakres realizacji prawa do 

usunięcia danych, zwracając uwagę, aby wyeliminować z usuwanego zasobu danych te 

informacje, których usunięcia wnioskodawca nie może żądać lub które nie jest konieczne 

dla realizacji żądania wnioskodawcy. 

 Odpowiedź uwzględniająca żądanie realizacji prawa do usunięcia danych powinna 

wskazywać (i) rozsądny i wykonalny termin realizacji uwzględnionego żądania i dokładny 

jej zakres, (ii) przyczyny jakiegokolwiek ograniczenia zakresu realizacji żądania wraz z 

podaniem ich podstaw prawnych, (iii) ogólny opis terminów, sposobów i zakresu realizacji 

prawa do usunięcia danych w toku realizacji wniosku. 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 PRAWO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania jego 

danych osobowych w następujących przypadkach: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na 

okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; 
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 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia 

ich wykorzystywania; 

 Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 

 osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 

osobowych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

 W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Spółka nie może już 

przetwarzać tych danych w celu, dla którego zostały one zebrane. Spółka może wyłącznie 

przechowywać dotychczas zebrane dane osoby, której dane dotyczą i nie może 

dokonywać na nich innych operacji niż przechowywanie, chyba że: 

 osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na inne czynności przetwarzania niż 

przechowywanie, lub 

 dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, lub  

 dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub 

 dane osobowe będą przetwarzane z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy. Jeżeli osoba 

odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych 

wnioskodawcy, sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia działań. 

 Jeśli Spółka przetwarza dane wnioskodawcy i udało się ustalić informacje pozwalające 

na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, osoba odpowiedzialna sprawdza w rejestrze 

żądań, czy osoba, której dane dotyczą żądała już wcześniej udzielenia przez Spółkę 

ograniczenia danych objętych wnioskiem z przyczyn w nim wskazanych. W razie 

stwierdzenia, że tak było, osoba odpowiedzialna:  

 stwierdza, że żądanie osoby, której dane dotyczą jest nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, albo  

 uznaje, że żądanie osoby, której dane dotyczą nie ma nieuzasadnionego lub 

nadmiernego charakteru. 

 W przypadku określonym w pkt. 16.4.1 i 13.7.1 powyżej, Spółka może uzależnić podjęcie 

działań określonych we wniosku od uiszczenia na rzecz Spółki opłaty w rozsądnej 

wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 

 W razie stwierdzenia, że zachodzą okoliczności uzasadniające ograniczenie 

przetwarzania danych osoby, które dane dotyczą osoba odpowiedzialna za realizację 

wniosku dokonuje ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z żądaniem wniosku. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 
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 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela, lub 

 wbrew stanowisku wnioskodawcy jego dane są prawidłowe; 

 wnioskodawca nie wykaże, że dane osobowe są mu potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 PRAWO COFNIĘCIA UDZIELONEJ ZGODY 

 Osobie, której dane dotyczą, której dane są przetwarzane przez Spółkę jako 

administratora, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Spółkę, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej określonych celów. 

 Zrealizowanie przez osobę, której dane dotyczą prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych może stanowić podstawę do ich usunięcia lub skrócenia ustawowych 

okresów ich przetwarzania, jeżeli zgoda była jedyną podstawą przetwarzania takich 

danych. 

 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy, a jeśli tak to na jakiej 

podstawie. Jeżeli osoba odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych 

danych osobowych wnioskodawcy albo jeśli przetwarza dane, ale wyłącznie na innej 

podstawie niż zgoda, sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia działań. 

 W przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą na 

podstawie zgody i udało się ustalić informacje pozwalające na merytoryczne rozpoznanie 

wniosku, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku niezwłocznie odnotowuje w 

systemie informatycznym lub w dokumentacji papierowej, w których dane osobowe 

osoby, które dane dotyczą są przetwarzane przez Spółkę, cofnięcie zgody oraz zakaz 

dalszego przetwarzania danych osobowych w celu, który był uprzednio objęty zgodą. 

 Osoba odpowiedzialna przygotowuje informację czy po cofnięciu zgody podstawa 

przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą ustaje w całości, czy tylko 

w określonym zakresie (tzn., czy istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych 

osobowych osoby, której dane dotyczą niż zgoda). 

 Odpowiedź uwzględniająca żądanie wnioskodawcy wskazuje, jakie czynności Spółka 

wykonała w związku z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych, a także, czy istnieją 

inne podstawy przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą i jaki jest ich 

zakres. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 

 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela, lub 

 Spółka nie przetwarza danych osobowych wnioskodawcy na podstawie zgody. 



 

Strona 20 z 30 

 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych przez Spółkę odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym gdy Spółka dokonuje profilowania na podstawie tego 

przepisu. 

 Spółce nie wolno już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, 

której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym 

profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 

bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania 

do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do 

takich celów. 

 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy, a jeśli tak to na jakiej 

podstawie. Jeżeli osoba odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych 

danych osobowych wnioskodawcy albo jeśli przetwarza dane, ale wyłącznie na innej 

podstawie niż art. 6 ust. 1 lit. f RODO, sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia 

działań. 

 W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na potrzeby 

marketingu bezpośredniego osoba odpowiedzialna odnotowuje w systemie 

informatycznym lub w dokumentacji papierowej,  w których są przetwarzane dane 

osobowe osoby, której dane dotyczą, fakt wniesienia sprzeciwu oraz zakaz dalszego 

przetwarzania danych w celach marketingowych. 

 W przypadku stwierdzenia przez osobę odpowiedzialną, że dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę w innych celach niż na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

osoba odpowiedzialna weryfikuje w jakich celach są przetwarzane dane osobowe osoby, 

której dane dotyczą oraz o przyczynach, dla których osoba, której dotyczą  wnosi 

sprzeciw, w celu dokonania oceny, czy zachodzą przesłanki do uwzględnienia sprzeciwu. 

 W razie stwierdzenia, że zachodzą okoliczności uzasadniające zaprzestanie 

przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą osoba odpowiedzialna odnotowuje w 

systemie informatycznym lub w dokumentacji papierowej,  w których są przetwarzane 

dane osobowe osoby, której dane dotyczą, fakt wniesienia sprzeciwu oraz zakaz 

dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 

 Po dokonaniu w systemie informatycznym lub w dokumentacji papierowej, w których 

przetwarzane są dane osoby, której dane dotyczą, adnotacji o wniesieniu sprzeciwu i 
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zakazie dalszego przetwarzania danych, osoba odpowiedzialna sporządza odpowiedź, 

zawierającą informację o uwzględnieniu sprzeciwu i zaprzestaniu przetwarzania danych. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 

 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela, lub 

 istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez 

Spółkę, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności wnioskodawcy, lub 

 istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Spółkę. 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH 

 Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora 

przysługuje prawo do uzyskania od Spółkę kopii danych w celu ich przeniesienia jeżeli 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz jest dokonywane na 

podstawie: 

 uzyskanie kopii danych od Spółki w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i na nośniku wskazanym 

przez wnioskodawcę, lub  

 przekazanie danych osobowych wnioskodawcy bezpośrednio przez Spółkę 

innemu, wskazanemu przez wnioskodawcę, administratorowi, jeżeli jest to 

technicznie możliwe. 

 Zrealizowanie przez osobę, której dane dotyczą prawa przeniesienia swoich danych nie 

stanowi samodzielnej podstawy do ich usunięcia ani skrócenia ustawowych okresów ich 

przetwarzania. 

 Po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub przedstawiciela oraz zakresu informacji 

i danych, których dotyczy żądanie, osoba odpowiedzialna za realizację wniosku 

sprawdza, czy Spółka przetwarza jakiekolwiek dane wnioskodawcy. Jeżeli osoba 

odpowiedzialna stwierdzi, że Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych 

wnioskodawcy sporządza odpowiedź odmawiającą podjęcia działań. 

 Jeśli Spółka przetwarza dane wnioskodawcy i udało się ustalić informacje pozwalające 

na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, osoba odpowiedzialna sprawdza w rejestrze 

żądań, czy osoba, której dane dotyczą żądała już wcześniej udzielenia przez Spółkę 

przeniesienia danych objętych wnioskiem. W razie stwierdzenia, że tak było, osoba 

odpowiedzialna:  

 stwierdza, że żądanie osoby, której dane dotyczą jest nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, albo  

 uznaje, że żądanie osoby, której dane dotyczą nie ma nieuzasadnionego lub 

nadmiernego charakteru. 
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 W przypadku określonym w pkt. 19.4.113.7.1 powyżej, Spółka może uzależnić podjęcie 

działań określonych we wniosku od uiszczenia na rzecz Spółki opłaty w rozsądnej 

wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 

 W razie stwierdzenia, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo przeniesienia 

danych osoba odpowiedzialna przygotowuje zgodnie z wnioskiem i z uwzględnieniem 

możliwości technicznych Spółki, kopię danych w formacie ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego, lub dane osobowe 

wnioskodawcy w formacie nadającym się do przeniesienia bezpośrednio innemu, 

wskazanemu przez wnioskodawcę, administratorowi, zwracając uwagę, aby 

wyeliminować z udostępnianego zasobu danych te informacje, których udostępnienie 

mogłoby naruszyć prawa innych podmiotów. 

 Spółka odpowiada za to, aby dane osobowe zostały przekazane właściwemu, 

wskazanemu przez wnioskodawcę administratorowi, dokładając najwyższej staranności. 

 Spółka może odmówić podjęcia działań określonych we wniosku w przypadku, gdy: 

 Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych wnioskodawcy, lub 

 nie uzyskano niezbędnych informacji pozwalających na rozpoznanie wniosku, 

w tym ustalenie prawidłowości umocowania przedstawiciela. 

 Odpowiedź odmawiająca podjęcia działań określonych we wniosku zawiera wskazanie 

przyczyn odmowy, a także informację o możliwości wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

 Odpowiedź jest wysyłana do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela wraz z ewentualną 

kopią danych drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo na piśmie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 UJAWNIANIE DANYCH 

 Spółka jest uprawiona do ujawnienia danych osobowych wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

 ujawnienie danych osobie, której dane dotyczą; 

 ujawnienie danych podmiotowi przetwarzającemu na podstawie odrębnej 

umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką; 

 ujawnienie danych następuje na rzecz podmiotom trzecim uprawnionym do ich 

otrzymania odbywa się na mocy przepisów prawa; 

 ujawnienie danych następuje zgodnie z warunkami określonymi w RODO lub 

odrębnych przepisach (istnienie podstaw do takiego ujawnienia musi zostać 

każdorazowo uprzednio potwierdzone). 

 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 Spółka jest uprawniona do powierzenia przetwarzania danych na rzecz podmiotów 

trzecich przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki oraz w jej imieniu, m.in. 

dostawcom usług IT, usług księgowych etc. 

 Spółka korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które 

zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

21.3. Powierzenie przetwarzania danych odbywa się na mocy umowy powierzenia 

przetwarzania danych zawartej na piśmie, spełniającej wymogi określone w art. 28 

RODO, tj. w szczególności określa: 
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21.3.1. przedmiot powierzenia, 

21.3.2. czas trwania powierzenia, 

21.3.3. charakter i cel przetwarzania, 

21.3.4. rodzaj powierzanych danych osobowych, 

21.3.5. kategorie osób, których dane dotyczą, 

21.3.6. warunki podpowierzenia przetwarzania danych 

21.3.7. obowiązki i prawa administratora 

21.3.8. obowiązki podmiotu przetwarzającego. 

 W miarę możliwości należy stosować wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 

zatwierdzony przez Spółkę. 

21.5. Umowa powierzenia przetwarzania danych może zostać zawarta w formie pisemnej, w 

tym elektronicznej. 

21.6. W przypadku, gdy elementy powierzenia przetwarzania danych wskazane w pkt. Błąd! 

Nie można odnaleźć źródła odwołania. powyżej znajdują się już w zawartej z danym 

podmiotem umowie, nie ma konieczności sporządzania dodatkowej umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

21.7. Przed planowanym rozpoczęciem współpracy z podmiotem przetwarzającym należy 

poinformować o tym Zarząd Spółki oraz skonsultować z nim postanowienia zawieranej 

umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powierzenie 

przetwarzania danych może odbyć się wyłącznie na podstawie postanowień 

zaakceptowanych Zarząd Spółki. 

21.8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisywana jest zgodnie z 

zasadami reprezentacji stron lub udzielonymi pełnomocnictwami, które powinny stanowić 

załącznik do umowy. 

21.9. Administrator ma prawo kontroli podmiotów przetwarzających, którym powierzył 

przetwarzanie danych osobowych, która to okoliczność powinna zostać wskazana w 

umowie. 

22. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. Spółka dopuszcza, by dane osobowe, których jest administratorem były przekazywane 

innym administratorom w formie udostępnienia danych. 

22.2. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić tylko w oparciu o co najmniej jedną 

przesłankę spośród wskazanych w art. 6 RODO i / lub art. 9 RODO. 

22.3. Podmioty lub kategorie podmiotów, którym udostępnia się dane osobowe muszą zostać 

obligatoryjnie wskazane w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych. 

23. PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

23.1. Przekazywanie danych, których administratorem jest Spółka do państw trzecich 

i organizacji międzynarodowych, może się odbywać wyłącznie po spełnieniu warunków 

przewidzianych w Rozdziale V RODO. 

23.2. Przekazywanie danych do państw trzecich może mieć formę zarówno powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia danych osobowych, co oznacza, 

że w zależności od rodzaju przekazania, należy wziąć również pod uwagę postanowienia 

pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. oraz 22 powyżej. 

23.3. Przekazanie danych osobowych, których administratorem jest Spółka do państwa 

trzeciego może nastąpić w sytuacji, jeżeli Komisja Europejska wydała decyzję, że dane 
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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. 

23.4. W przypadkach braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa powyżej, dokonanie 

przekazania danych osobowych do państwa trzeciego jest możliwe, gdy Spółka 

samodzielnie zapewni odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą 

obowiązywały egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia Spółka może zapewnić za pomocą: 

23.4.1. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub 

podmiotami publicznymi, 

23.4.2. wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy, 

mających zastosowanie do każdego z członków grupy przedsiębiorstw lub 

grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą, 

23.4.3. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską, 

23.4.4. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy 

i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, 

23.4.5. zatwierdzonego kodeksu postępowania wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi 

zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie 

trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do 

praw osób, których dane dotyczą, lub 

23.4.6. zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi 

zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie 

trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do 

praw osób, których dane dotyczą. 

23.5. Z zastrzeżeniem zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie 

zabezpieczenia, o których mowa powyżej Spółka może zapewnić w szczególności za 

pomocą: 

23.5.1. klauzul umownych między Spółką lub podmiotem przetwarzającym 

a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych 

osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, lub 

23.5.2. postanowień uzgodnień administracyjnych między organami lub podmiotami 

publicznymi, w których przewidziane będą egzekwowalne i skuteczne prawa 

osób, których dane dotyczą. 

23.6. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się przekazanie danych osobowych przez 

Spółkę do państwa trzeciego pomimo braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa 

w pkt. 23.3 oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 23.4 

oraz 23.5 powyżej. Do tych szczególnych przypadków zalicza się przekazanie danych 

pod warunkiem, że: 

23.6.1. osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi 

może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyrazi na nie wyraźną 

zgodę, 

23.6.2. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą, 

23.6.3. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w 

interesie osoby, której dane dotyczą, 

23.6.4. przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu 

publicznego, 
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23.6.5. przekazanie jest niezbędne ze względu na posiadane roszczenia, 

23.6.6. przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, których 

dane dotyczą lub 

23.6.7. przekazanie nastąpi z publicznego rejestru. 

23.7. Przed planowanym przekazaniem danych do państwa trzeciego należy poinformować o 

tym Zarząd Spółki oraz skonsultować z nim warunki przekazania tych danych. 

Przekazanie danych może odbyć się wyłącznie na podstawie warunków i postanowień 

zaakceptowanych przez Zarząd Spółki. 

24. WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI 

24.1. Spółka w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych dopuszcza możliwość 

przyjęcia modelu współadministrowania danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. 

24.2. Współadministrowanie danymi może zachodzić wówczas, jeżeli Spółka oraz co najmniej 

jeden inny podmiot, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Oznacza to, że w danym procesie przetwarzania danych osobowych muszą zostać 

spełnione równocześnie trzy warunki, tj. Spółka oraz co najmniej jeden inny podmiot 

muszą: 

24.2.1. być administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, 

24.2.2. muszą wspólnie ustalić cele przetwarzania danych, 

24.2.3. muszą wspólnie ustalić sposoby (techniczne i organizacyjne) przetwarzania 

danych osobowych. 

24.3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 24.2 powyżej  Spółka oraz co 

najmniej jeden inny podmiot stają się współadministratorami danych w zakresie danego 

procesu przetwarzania danych osobowych. 

24.4. W przypadku przyjęcia modelu współadministrowania danymi, współadministratorzy 

danych w drodze wspólnych uzgodnień, w przejrzysty sposób określają odpowiednie 

zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z 

RODO. 

24.5. W sytuacji, kiedy w zakresie zachodzących w strukturze Spółki procesów przetwarzania 

danych osobowych pojawią się procesy wobec których istnieje prawdopodobieństwo 

zachodzenia współadministrowania danym osoba odpowiedzialna za dany proces 

przetwarzania danych informuje o tym fakcie Zarząd Spółki, w celu dokonania oceny, czy 

dany proces przetwarzania spełnia warunki współadministrowania danymi. W przypadku, 

kiedy wynik oceny, o której mowa powyżej wskazuje na współadministrowanie danymi 

osobowymi, przy współudziale pozostałych współadministratorów, opracowuje się 

wspólne uzgodnienia, o których mowa w pkt. 24.4 powyżej. 

 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWRZANYCH DANYCH 

25.1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst 

i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku: 

25.1.1.  pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

25.1.2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 

odporności systemów i usług przetwarzania; 

25.1.3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu 

do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
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25.1.4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków 

technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 

przetwarzania. 

25.2. Opis środków technicznych i organizacyjnych stanowi Załącznik nr 6. 

 Spółka dokonuje okresowego (nie rzadziej niż raz 12 miesięcy) przeglądu stosowanych 

środków technicznych i organizacyjnych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

25.4. Spółka wdraża takie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były 

wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia określonego celu 

przetwarzania, biorąc pod uwagę: ilość zbieranych danych osobowych, ich zakres, okres 

ich przechowywania oraz ich dostępność dla innych osób. 

25.5. W szczególności stosowane środki techniczne i organizacje muszą zapewnić, by 

domyślnie dane osobowe nie były udostępniane nieokreślonej liczbie osób.  

25.6. W pierwszej kolejności, Spółka rozważa, czy cel jakiemu ma służyć projektowane 

rozwiązane jest możliwy do osiągnięcia bez konieczności przetwarzania danych 

osobowych. Jeśli tak, należy wybrać takie rozwiązanie. 

 PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I 

REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 

 Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie informatycznym, jak 

również w rejestrach tradycyjnych jest upoważnienie. 

 Spółka prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

która jest na bieżąco uaktualniana. 

 Dostęp do systemów informatycznych przyznaje oraz odbiera osobom upoważnionym do 

przetwarzania danych osobowych administrator systemu informatycznego na wniosek 

Spółki.  

 Każdy użytkownik systemu informatycznego powinien posiadać odrębny identyfikator. 

 Po zapoznaniu się z loginem i hasłem użytkownik systemu informatycznego zobowiązany 

jest do ich zniszczenia. Hasło nie może być zapisywane i przechowywane. Użytkownik 

nie może udostępniać identyfikatora oraz haseł osobom nieupoważnionym. Zmianę hasła 

należy dokonywać nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

 Uprawnienia do pracy w systemie informatycznym odbierane są czasowo, poprzez 

zablokowanie konta w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych. 

 Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych odbierane są trwale w przypadku 

ustania zatrudnienia osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. 

 PROCEDURY ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA PRACY Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 

 Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje wprowadzenie 

identyfikatora i hasła w sposób minimalizujący ryzyko podejrzenia przez osoby 

nieupoważnione. 

 Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych wyświetlanych przez 

system przed osobami nie mającymi uprawnień. 

 Zawieszenie pracy polega na opuszczeniu stanowiska pracy bez wylogowania się i jest 

dopuszczalne tylko w przypadku pozostania w tym samym pomieszczeniu. Użytkownik 
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jest zobowiązany w takiej sytuacji do włączenia zablokowania dostępu do pulpitu 

urządzenia. 

 Zakończenie pracy polega na wylogowaniu się z systemu (i wyłączeniu komputera). 

 PROCEDURA ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI  

 Każdy pracownik / zleceniobiorca Spółki ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 

incydentu zarządowi Spółki, jednakże nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) 

godzin po stwierdzeniu incydentu. 

 Spółka odbiera zgłoszenia o incydencie od jakiejkolwiek osoby (w tym przede wszystkim 

od pracowników Spółki), która ma wiedzę na ten temat pisemnie, drogą telefoniczną lub 

za pośrednictwem poczty e-mail. 

 Zgłoszenie incydentu powinno zawierać co najmniej:  

 określenie, czego dotyczy incydent; 

 wskazanie na obszar, którego dotyczy incydent; 

 zaobserwowane przez zgłaszającego skutki incydentu. 

 Sposób oraz czas zgłaszania incydentów przez podmiot przetwarzający określa umowa 

zawarta z podmiotem przetwarzającym. 

 Zarząd Spółki odpowiada za nadzorowanie przebiegu zarządzania incydentem oraz 

wyznacza w tym celu osobę odpowiedzialną. 

 Osoba odpowiedzialna za zarządzanie incydentem odpowiada za: 

 określenie czy incydent dotyczy danych osobowych, a w przypadku odpowiedzi 

twierdzącej dokonuje oszacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, 

których dane dotyczą, 

 wdrożenie działań naprawczych mających na celu minimalizację negatywnych 

skutków incydentu; 

 odpowiednie zabezpieczenia dowodów z incydentu;  

 umożliwienie dalszego bezpiecznego przetwarzania informacji; 

 identyfikację i analizę przyczyn incydentu; 

 zaplanowanie, a następnie wdrożenie działań mających w przyszłości zapobiec 

kolejnym incydentom lub ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia; 

 ustalenie wysokości poniesionej szkody finansowej; 

 oszacowanie wysokości potencjalnej szkody finansowej; 

 Osoba odpowiedzialna za zarządzanie incydentem jest uprawniona do podejmowania 

wszelkiego rodzaju działań dopuszczonych przez prawo, w szczególności: 

 żądania udzielenia informacji lub złożenia wyjaśnień przez pracowników Spółki, 

przy czym odmowa udzielenia informacji/wyjaśnień lub odmowa współpracy z 

osobą zarządzającą incydentem może być traktowana jako ciężkie naruszenie 

obowiązków pracownika; 

 korzystania ze wsparcia firm zewnętrznych, w szczególności kancelarii prawnej 

oraz firmy świadczącej obsługę IT; 

 nakazania przerwania pracy, zwłaszcza w zakresie przetwarzania danych 

osobowych. 
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 Jeżeli incydent dotyczy danych osobowych powierzonych Spółce przez podmioty 

zewnętrzne, osoba odpowiedzialna za utrzymanie relacji z takim podmiotem zgłasza 

wszystkie naruszenia do tego podmiotu zgodnie z postanowieniami umowy powierzenia 

przetwarzania danych zawartej pomiędzy Spółką a tym podmiotem. 

 Przy szacowaniu ryzyka naruszenia praw lub wolności należy wziąć pod uwagę 

stosowane zabezpieczenia i wpływ incydentu dotyczącego naruszenia ochrony danych 

osobowych na osobę, której dane dotyczą (np. jeżeli incydent dotyczy zagubienia 

przenośnego nośnika informacji, a był on zaszyfrowany skutecznymi mechanizmami, 

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności może nie występować). 

 Wszelkie działania związane z zarządzaniem incydentem należy odnotować w raporcie z 

incydentu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. Raport powinien co najmniej: 

 opisywać charakter incydentu dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym 

w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których 

dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (np. rekordów z bazy 

danych) danych osobowych, których dotyczy incydent; 

 opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

 opisywać zastosowane środki w celu zaradzenia incydentowi dotyczącemu 

ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków; 

 Raport z incydentu należy niezwłocznie przekazać zarządowi Spółki, jednakże nie później 

niż w ciągu 48 godzin po stwierdzeniu incydentu, który podejmuje decyzję odnośnie 

konieczności: 

 zgłoszenia incydentu PUODO; oraz  

 zawiadomienia osoby, której dane osobowe zostały dotknięte incydentem. 

 Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu 

 Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu wykonywane 

jest przez członka Zarządu lub osobę upoważnioną przez Spółkę niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin po stwierdzeniu naruszenia. 

Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 (siedemdziesięciu 

dwóch)  godzin należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Wzór zgłoszenia 

naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu stanowi Załącznik nr 4. 

 Zgłoszenie musi 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 (np. rekordów z bazy danych) danych 

osobowych, których dotyczy naruszenie; 

 zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 

 możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

 środki zastosowane lub proponowane przez Spółkę w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach 

środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

 Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o incydencie dotyczącym danych 

osobowych  

 jeżeli zgodnie z szacowaniem ryzyka i decyzją jednego zarządu Spółki, naruszenie 

ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub 
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wolności osób fizycznych, Spółka ma obowiązek powiadomienia bez zbędnej zwłoki o 

zaistniałej sytuacji osoby, których dane dotyczą, podając: 

 oznaczenie osoby kontaktowej Spółki, od której można uzyskać więcej 

informacji;; 

 opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych; 

 opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Spółkę w celu 

zaradzenia naruszeniom ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 

przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych 

negatywnych skutków. 

 Wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych stanowi 

Załącznik nr 5. 

 W przypadku, gdyby zawiadomienie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, zostaje 

wydany publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą 

którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny 

sposób. 

 Zgłaszanie incydentu dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych 

administratorowi przez Spółkę jako podmiot przetwarzający 

 W przypadku, gdy Spółka jest podmiotem przetwarzającym, a incydent wystąpił w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę jako podmiot przetwarzający, 

Spółka przekazuje administratorowi szczegółowe informacje dotyczące incydentu, 

zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z danym administratorem.  

 O ile umowa zawarta przez Spółkę z danym administratorem nie stanowi inaczej Spółka 

przekazuje administratorowi szczegółowe informacje dotyczące incydentu drogą 

elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. 

 Spółka jest zobowiązana dostarczyć administratorowi informacje o incydencie w ciągu 72 

(siedemdziesięciu dwóch) godzin po zidentyfikowaniu incydentu lub w innym terminie 

zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z danym administratorem. 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 Naruszenie przez pracownika obowiązku zachowania poufności lub innego zobowiązania 

wynikającego z niniejszej polityki może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych. 

W zależności od okoliczności, takie naruszenie może być również uznane za poważne 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

 Naruszenie ochrony danych osobowych może skutkować odpowiedzialnością Spółki, w 

tym nałożeniem na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 

EUR lub do 4 % jej całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku 

obrotowego. 

 Ponadto każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku 

naruszenia ochrony danych osobowych, ma prawo uzyskać od Spółki odszkodowanie za 

poniesioną szkodę. 

 PRZEGLĄD DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH 

 Niniejsza polityka oraz dokumenty z nią powiązane powinny być aktualizowane wraz ze 

zmieniającymi się przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz zmianami 

faktycznymi w ramach Spółki oraz poza Spółką, które mogą powodować, że zasady 

ochrony danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne 

lub nieadekwatne.  
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 Zarząd jest zobowiązany do przeglądu i oceny aktualności niniejszej polityki oraz 

powiązanych z nią dokumentów nie rzadziej niż raz na 12 (dwanaście) miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


