POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
z dnia 24.05.2018
§.1 Postanowienia Ogólne
1. Przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę odbywa się zgodnie z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach lub w inny sposób
umożliwiający należyte zapewnienie bezpieczeństwa.
2. Użyte w Dokumencie pojęcia oznaczają:
a) Dokument – Niniejsza polityka ochrony danych osobowych, z dnia
24.05.2018;
b) Administrator danych - osoba fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostka
lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego
przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać
określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
c) Przedsiębiorca – Shiny Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 83, 60-141 Poznań, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000540641, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 302855653,
NIP: 7792426154, o kapitale zakładowym 61.400 zł
d) Dane kontaktowe Przedsiębiorcy – adres e-mail Przedsiębiorcy
kontakt@shinybox.pl albo adres korespondencyjny Przedsiębiorcy Shiny
Group Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin,
e) RODO - 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.
f) Dane osobowe, dane – 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;
g) Przetwarzanie danych osobowych - 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

h)
i)

j)

k)

l)

poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w
imieniu administratora;
Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy
jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;
przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z
przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów
przetwarzania;
Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób,
by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą,
bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe
informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i
organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
Obowiązek informacyjny – obowiązek określony w art. 13 i art. 14 RODO,
zgodnie z którym Administrator jest zobowiązany do przekazania osobie,
której dane są przetwarzane, informacji wskazanych w powyższych
przepisach RODO.

3. W zależności od okoliczności Przedsiębiorca może występować zarówno jako
Administrator danych jak i jako Podmiot przetwarzający lub Odbiorca.
Przetwarzanie danych osobowych każdorazowo będzie odbywać się zgodnie z
prawem.
4. Możliwość kontaktu z Przedsiębiorcą, w przypadkach przewidzianych w
Dokumencie, będzie realizowana przy użyciu Danych Kontaktowych
Przedsiębiorcy, w formie pisemnej lub elektronicznej albo w inny ustalony lub
przyjęty sposób.
§2. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, w tym zwłaszcza z
przepisami RODO, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
oraz w zakresie w jakim Dane zostały uzyskane
2. Przedsiębiorca zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach. Dane nie są przetwarzane przez Przedsiębiorcę niezgodnie z tymi celami.
Dalsze przetwarzanie danych przez Przedsiębiorcę jest dopuszczalne do celów

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych i nie jest uznawane za niezgodne z
pierwotnymi celami.
3. Przedsiębiorca zbiera dane adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, w których je przetwarza.
4. Przedsiębiorca uprawniony jest do podejmowania wszelkich, rozsądnych działań
celem zapewnienia prawidłowości zebranych danych oraz ich uaktualniania. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Danych w świetle celów ich
przetwarzania Przedsiębiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia
lub sprostowania.
5. 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 mogą być przechowywane przez
okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych, pod warunkiem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i
wolności osób, których dane dotyczą.
6. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe 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.
7. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad określonych w ust. 1-6 powyżej
ponosi Administrator.
§ 3 Procedura przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
i w celu określonym przez osobę udzielającą zgodę.
2. Przetwarzanie danych może odbywać się bez zgody osoby, której dane dotyczą
jeżeli:
a) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej lub
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych nie może odbywać się bez zgody osoby, której dane
dotyczą lub zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby, w przypadku, gdy
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą moją
nadrzędny charakter wobec prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub dane dotyczą dziecka.
4. Podmiotem decydującym o podstawie przetwarzania danych jest Administrator.
5. Zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w § 3 ust. 1, może zostać
wyrażona w dowolny sposób, w tym zwłaszcza w formie pisemnej bądź
elektronicznej.
6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody ciężar wykazania
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych spoczywa na Administratorze.
Administrator podejmie wszelkie starania aby być w stanie wykazać wyrażenie
zgody przez osobę, której dane dotyczą.
7. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorcę
działającego jako Administratora, na podstawie zgody danej osoby, osoba, której
dane dotyczą może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez
oświadczenie osoby, której dane dotyczą, złożone w formie pisemnej albo
elektronicznej, na Dane kontaktowe Przedsiębiorcy działającego jako
Administratora.
8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Przedsiębiorca, przed
uzyskaniem zgody, zobowiązany jest powiadomić, osobę, której dane dotyczą o
możliwości oraz formie wycofania udzielonej zgody.
9. Jeżeli Przedsiębiorca działający jako Administrator nie podejmuje działań w
związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, zobowiązany jest niezwłocznie najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - poinformować osobę,
której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań, możliwości wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej
przysługujących przed sądem.
10. Informacje podawane w ramach Obowiązku Informacyjnego oraz komunikacja i
działania podejmowane na mocy paragrafów od 4. do 11. i 15. Dokumentu są
wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie
nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny
charakter, Przedsiębiorca działając jako administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia
informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
11. Ciężar wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny
charakter, spoczywa na Przedsiębiorcy.
12. Bez uszczerbku dla ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli Przedsiębioca działająca jako
Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej
składającej żądanie, o którym mowa w art. paragrafach od 4. do 10. Dokumentu,

może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości
osoby, której dane dotyczą.
13. Informacje, udzielane osobom, których dane mają być przetwarzane, na mocy
Obowiązku Informacyjnego, mogą być opatrzone standardowymi znakami
graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens
zamierzonego przetwarzania. Jeżeli znaki te są przedstawione elektronicznie,
muszą się nadawać do odczytu maszynowego.
14. Przedsiębiorca działając jako Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą,
wykonanie praw przysługujących jej na mocy paragrafów od 4. do 11.
Dokumentu. W przypadkach, o których mowa w paragrafie 3. ust. 4 Dokumentu,
administrator nie może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą w celu skorzystania przez nią z praw przysługujących jej na mocy
paragrafów od 4. do 11. Dokumentu, chyba że Przedsiębiorca wykaże, iż nie jest
w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
15. Przedsiębiorca działając jako Administrator, bez zbędnej zwłoki - nie później
jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której
dane dotyczą, informację o działaniach podjętych w związku z żądaniem
zgłoszonym na podstawie paragrafów od 4. do 11. Dokumentu. W uzasadnionych
przypadkach, w szczególności z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
liczbę zgłoszonych żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące,. W terminie miesiąca od
otrzymania żądania Przedsiębiorca informuje osobę, której dane dotyczą o takim
przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Informacje na temat
żądania zawartego w zgłoszeniu, przekazywane są w formie w jakiej zgłoszenie
zostało dokonane, , chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
§ 4 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Przedsiębiorcy
działającego jako Administrator informacji, czy dane osobowe jej dotyczące są
przetwarzane przez Przedsiębiorcę oraz uzyskania dostępu do przetwarzanych
przez Przedsiębiorcę danych i następujących informacji:
a) celów przetwarzania;
b) kategorii odnośnych danych osobowych;
c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowanego okres przechowywania danych osobowych,
a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
e) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkich dostępne informacje o ich źródle;
h) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu,
oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, powinna zostać poinformowana o
odpowiednich zabezpieczeniach danych, o których mowa w art. 46 RODO,
związanych z przekazaniem.
3. Przedsiębiorca działający jako Administrator dostarcza osobie, której dane
dotyczą, na jej żądanie, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Za każdą kolejną kopię, zażądaną przez osobę, której dane dotyczą, administrator
może pobrać opłatę w wysokości ustalonej na podstawie poniesionych kosztów z
uwzględnieniem kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą,
zgłosi żądanie o kopię drogą elektroniczną, informacja zostanie udzielona w tej
same formie, chyba że w żądaniu zostanie wskazana inna preferowana forma
wykonania żądania. .
4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych.
§ 5 Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłoszenia żądania do Przedsiębiorcy
działającego jako Administrator dotyczącego niezwłocznego sprostowania jej
danych osobowych, które są nieprawidłowe. Osoba, której dane dotyczą, przy
uwzględnieniu celów przetwarzania danych, ma prawo żądania uzupełnienia
przez Przedsiębiorcę niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie przez wskazaną osobę dodatkowego oświadczenia.
§ 6 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Przedsiębiorcy działającego
jako Administrator niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
a Przedsiębiorca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli
zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy paragrafu 10. ust. 1
Dokumentu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi
sprzeciw na mocy paragrafu 10. ust. 2 Dokumentu wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
2. Przedsiębiorca zobowiązany do usunięcia upublicznionych danych, w związku z
zaistnieniem okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, z uwzględnieniem
dostępnej technologii i kosztów usunięcia oraz przy użyciu dostępnych środków
technicznych - podejmuje wszelkie rozsądne działania, w celu poinformowania

administratorów przetwarzających dane osobowe, o konieczności usunięcia
danych, w tym wszelkich łączy do danych, kopii zapasowych oraz repliki danych,
ze wskazaniem podstawy żądania usunięcia.
3. Wskazane powyżej prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie
w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Przedsiębiorca, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego
zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile
prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uniemożliwi
lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
§ 7 Prawo do ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Przedsiębiorcy działającego
jako Administrator, ograniczenia przetwarzania danych w następujących
przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na
okres pozwalający Przedsiębiorcy sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c) Przedsiębiorca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy paragrafu 10. ust. 1
Dokumentu wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Przedsiębiorcy są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 powyżej przetwarzanie danych zostało ograniczone, dalsze
ich przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania, może odbywać się za zgodą
osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
§ 8 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
Przedsiębiorca działający jako Administrator informuje o sprostowaniu lub
usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonała
zgodnie z paragrafami 5., 6. i 7. powyżej, każdego odbiorcę, któremu ujawniono
dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać

niewspółmiernie dużego wysiłku. Przedsiębiorca informuje osobę, której dane
dotyczą, o tych odbiorcach, jedynie na żądanie osoby, której dane dotyczą.
§ 9 Prawo do przenoszenia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać udostępnienia swoich danych
osobowych, dostarczonych Przedsiębiorcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać
udostępnione dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Przedsiębiorcy, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1 powyżej, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez
Przedsiębiorcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu,
pozostaje bez uszczerbku dla § 6 powyżej. Prawo to nie ma zastosowania do
przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.
§ 10 Prawo do sprzeciwu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w
tym profilowania na podstawie tych przepisów. Przedsiębiorcy działającemu jako
Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w
tym wobec profilowania danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane
z marketingiem bezpośrednim.
3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do
celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać
do takich celów.
4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,
Przedsiębiorca wyraźnie informuje ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz
przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez
uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może

wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków
wykorzystujących specyfikacje techniczne.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
§ 11 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowanie
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i
wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią
wpływa.
2. Ust. 1 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane
dotyczą, a Przedsiębiorcą działającym jako Administrator;
b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu
podlega Przedsiębiorca jako Administrator i które przewiduje właściwe środki
ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane
dotyczą; lub
c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c) powyżej, Przedsiębiorca
działający jako Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej
prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Przedsiębiorcy, do wyrażenia
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą opierać się na szczególnych
kategoriach danych osobowych, chyba że 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 i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
§ 12 Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna
ochrona danych
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
wynikające z przetwarzania, Przedsiębiorca - zarówno przy określaniu sposobów
przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania -wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu
skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz
w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi
wynikające z RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przedsiębiorca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla
osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się
do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich
przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by
domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby
nieokreślonej liczbie osób fizycznych.
§ 13 Podmiot przetwarzający
1. Jeżeli przetwarzanie danych ma być dokonywane w imieniu Przedsiębiorcy przez
inny podmiot, Przedsiębiorca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych
odbywało się zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO i w sposób
zapewniający ochronę praw osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego
bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W
przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje
Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym
administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy,
sporządzonej zgodnie z postanowieniami RODO.
4. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia
Przedsiębiorcy lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych
osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że
wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
§ 14 Współpraca z organem nadzorczym
1. Przedsiębiorca działający jako Administrator albo Podmiot przetwarzający oraz gdy ma to zastosowanie - jej przedstawiciele na żądanie organu nadzorczego
współpracują z organem nadzorczym w ramach zakresu wykonywanych przez
niego zadań.
2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Przedsiębiorca bez zbędnej
zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po
stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie
z art. 55 RODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia
przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się
wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
3. Przedsiębiorca działając jako Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
Administratorowi.
4. Jeżeli - i w zakresie, w jakim - informacji nie da się udzielić w tym samym czasie,
należy ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
5. Przedsiębiorca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w
tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte

działania zaradcze, w sposób umożliwiający organowi nadzorczemu weryfikację
stwierdzonych naruszeń..
§ 15 Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych
osobowych
1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Przedsiębiorca działając jako
Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o
takim naruszeniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zawierać jasny i
zrozumiały opis charakteru stwierdzonego naruszenia danych osobowych, oraz o
ile to możliwe informacje i środki, o których mowa w w art. 33 ust. 3 lit. b), c) i d)
RODO.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących
przypadkach:
a) Przedsiębiorca wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki
ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy
naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające
odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
b) Przedsiębiorca zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o
którym mowa w ust. 1;
c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku
wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za
pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie
skuteczny sposób.
§ 16 Bezpieczeństwo przetwarzania
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,
Przedsiębiorca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między
innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w
szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Przedsiębiorca podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna
działająca z jej upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych,
przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego od
niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

