PODSTAWOWE INFORMACJE O RODO

„RODO” to 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).
Podlega mu każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej.
RODO nie znajduje zastosowania do działalności osobistej lub domowej. To oznacza, że osoba
fizyczna prowadząca działalność nie stosuje RODO do danych przetwarzanych w celach czysto
prywatnych.
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród
innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale
możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy.

Dane osobowe to informacje o osobach fizycznych.
Wyróżnia się dwie kategorie danych osobowych:
a) tzw. dane osobowe zwykłe,
b) dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych (dawniej zwane danymi
wrażliwymi).
Do szczególnych kategorii danych osobowych zaliczamy dane ujawniające pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
takie jak:
• zbieranie danych,
• przechowywanie danych,
• usuwanie danych,
• opracowywanie danych,
• udostępnianie danych.

Dane osobowe przetwarza administrator danych lub podmiot, któremu administrator danych
zlecił przetwarzanie danych

Relacje pomiędzy podmiotami przetwarzającymi

Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
np. pracodawca w stosunku do danych osobowych swoich pracowników,
Administratorem danych jest zawsze określony podmiot – Spółka SRK S.A a nie jej prezes zarządu,
czy członek zarządu.
Administrator danych może bowiem albo sam przetwarzać dane, albo skorzystać z usług
zewnętrznego podmiotu, który te dane będzie przetwarzał dla niego np.:
• firmy świadczące usługi informatyczne,
• ośrodki prowadzące szkolenia.

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
Inny podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w ramach podpowierzenia. Po
akceptacji pierwotnego administratora. Odpowiada przed podmiotem przetwarzającym.
Do powierzenia dochodzi wtedy, gdy na zlecenie administratora danych, inny podmiot
dokonuje operacji na danych osobowych. Podmiot, któremu dane są powierzane, nie staje
się ich administratorem (chociaż ponosi odpowiedzialność tak samo, jak administrator),
jedynie wykonuje operacje na danych, należących do administratora danych, w sposób i w
celu ściśle przez niego określonym. Podmiot, któremu dane powierzono nie ma prawa ich

wykorzystywać, do własnych celów (w szczególności dodawać ich do własnej bazy
klientów/marketingowej oraz dalej udostępniać/sprzedawać).
Powierzyć można dowolną czynność na danych od gromadzenia, przez edycję,
przechowywanie, usunięcie.
Podmiot przetwarzający dane osobowe - procesor - nie decyduje o celach i środkach przetwarzania
danych działa na podstawie umowy o przetwarzaniu danych z administratorem danych. w której
określone są zasady przetwarzania danych.
W SRK S.A. dane osobowe przetwarzają osoby fizyczne – pracownicy , współpracownicy
administratora lub podmioty jak wyżej, z którymi zawarto umowy o przetwarzaniu danych.
Osoby wykonujące operacje na danych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania
danych, wg RODO:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora
W przypadku danych wrażliwych, typowe podstawy przetwarzania danych to:
a) wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą,
b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z zatrudnieniem,
ubezpieczeniem społecznym pracowników,
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny
zdolności pracownika do pracy,
d) przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.
Jest to prawny obowiązek administratora danych wynikający z tzw. zasady rozliczalności.
Przy zbieraniu danych należy zachować zasadę minimalizacji danych osobowych. Można przetwarzać
wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg uprawnień osobom, których dane są
przetwarzane:
- prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzana,
- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
- prawo do bycia zapomnianym,
- prawo do przenoszenia danych.
Przy gromadzeniu danych należy przekazywać osobie, której dane dotyczą, szereg informacji.
Klauzula informacyjna nakłada na administratorze danych obowiązek poinformowania osoby od,
której dane posiadamy:
 o tożsamości administratora danych i o jego danych kontaktowych,
 o danych kontaktowych Inspektora ochrony danych,
 o celach i podstawie przetwarzania danych,
 o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją
 o okresie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane,
 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,
 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – o prawie do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie,
 o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,



należy poinformować, że Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany lub przy
korzystaniu z profilowania . Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych
osobowych, który: odbywa się w sposób automatyczny, ma na celu ocenę osoby fizycznej lub
przewidywanie jej zachowania

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można zawsze odwołać. Odwołanie zgody wywołuje
wyłącznie skutki na przyszłość.
Przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe np. akta
osobowe, bhp, sprawy roszczeniowe, wykonanie umowy.
Prawo do bycia zapomnianym i Prawo do przenoszenia danych są nowymi uprawnieniami
przyznanymi przez RODO osobom, których dane dotyczą.
Prawo do bycia zapomnianym można wykonać, jeżeli spełniona jest choć jedna z następujących
przesłanek:
a) jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje
inna podstawa przetwarzania danych,
c) jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych,
d) jeżeli dane osobowe były przetwarzane „niezgodnie z prawem”,
W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, administrator danych powinien zaprzestać
przetwarzania danych osobowych i usunąć dane, chyba że zachodzą szczególne przypadki
ograniczające prawo do bycia zapomnianym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
b) sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych to prawo do przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych
osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez
przeszkód ze strony administratora danych.
Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów
informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów danych.
Administrator danych zapewnia wdrożenie:
- rejestrowania czynności przetwarzania danych.
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest elementem dokumentacji ochrony danych,
powinien być prowadzony odrębnie dla każdego procesu przetwarzania danych:
- oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
RODO odchodzi od obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.
Wprowadza zaś procedurę tzw. oceny skutków dla ochrony danych.
Ocena skutków dla ochrony danych to proces, który opisuje przetwarzanie danych, ocenia ryzyko
i ustala środki mające mu zaradzić, to proces służący do zapewnienia i wykazania zgodności
przetwarzania danych z RODO.

