CO TO JEST RODO?
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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).

PODSTAWOWE DEFINICJE RODO?
Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, możliwa do zidentyfikowania na podstawie określonych
danych osobowych;
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczegółów określający fizyczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
np. : zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM.
Przetwarzanie jest dozwolone wyłącznie jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunków i wyłącznie w zakresie wynikającym z tego warunku:
- zgoda osoby
- ochrona żywotnych interesów osoby
- realizacja zadania w interesie osoby
- prawnie uzasadniony interes
- obowiązek wynikający z przepisów prawa
- czynności niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH.
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych
2. prawo uzyskania kopii danych
3. prawo do sprostowania

4. prawo do usunięcia danych (jeżeli ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego
z celów, dla których zostały zebrane)
5. prawo do ograniczenia przetwarzania
6. prawo do przenoszenia danych
7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
9. prawo do wycofania zgody
10. prawo do skargi

