
 

 
 

Polityka ochrony danych 

Polnet-ID Sp. z o.o. 

Psary Małe dnia 25 maja 2018 roku 

 

Niniejsza Polityka określa wymagania mające na celu zapewnienie zgodności z prawem i 

przepisami mającymi zastosowanie do Spółki Polnet-ID Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych w 

zakresie gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na 

całym świecie, w szczególności na obszarze Unii Europejskiej. 

 

Polnet-ID Sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań, aby spełnić wymagania przepisów prawa w zakresie 

gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, 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, dalej jako „RODO”) oraz pozostałych przepisów prawa 

krajowego regulujących przetwarzanie i przepływ danych osobowych.  

 

Polnet-ID Sp. z o.o.  (dalej jako Spółka) wchodzi w skład Grupy Biznesowej Antelliq zwanej dalej 

Grupą. Polityka Ochrony Danych Spółki oparta jest o Politykę Ochrony Danych Grupy, o ile Polityka 

Grupy nie pozostaje w sprzeczności przepisami prawa krajowego regulującymi sprawy ochrony 

danych. 

 

§ 1. 

Zakres 

 

1. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich wymogów w zakresie ochrony 

danych osobowych i prywatności w krajach, w których prowadzi działalność (" Spółka"). 

 

2. Polityka ta opiera się na ogólnym rozporządzeniu  o ochronie danych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Unii Europejskiej, 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, 

dalej jako „RODO”) które zapewnia niezawodny podstawowy model globalnej zgodności z 

zasadami ochrony danych i prywatności.  

 

3. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich pełnoetatowych i niepełnoetatowych 

pracowników, pracowników agencji oraz wszystkich dostawców i klientów, którzy 

otrzymują Dane osobowe od Spółki, mają dostęp do Danych osobowych gromadzonych lub 

przetwarzanych przez Spółkę lub którzy przekazują informacje Spółce, niezależnie od 

lokalizacji geograficznej. 

 

4. W celu zapewnienia zgodności z przepisami Spółka poprawnie określi swój status dla 

wszystkich operacji przetwarzania danych jako administrator danych lub przetwarzający 

dane działający w imieniu innego administratora danych. 

 

§ 2. 

Przestrzeganie przepisów przez Spółkę 

 

Spółka zapewnia procedury ochrony danych, w tym: 

a) Ustalenie, czy powiadomienie jednego lub więcej organów ochrony danych jest 

wymagane w wyniku działalności Spółki w zakresie Przetwarzania Danych. 

b) Projektowanie i wdrażanie bieżących programów szkolenia pracowników w zakresie 

zasad i procedur ochrony danych. 

c) Ustanowienie (przy zaangażowaniu Dyrektora ds. Informatyki i Audytu Grupy oraz 

pomocy prawnej) procedur i standardowych postanowień umownych w celu zapewnienia 

zgodności z niniejszą Polityką. 

d) Ustanowienie mechanizmów okresowych audytów zgodności z niniejszą Polityką, 

procedur wykonawczych, obowiązującego prawa oraz sprawozdawczości dla rady 

nadzorczej. 

e) Ustanowienie, utrzymywanie i obsługa systemu szybkiego i właściwego reagowania na 

wnioski podmiotów danych o skorzystanie z przysługujących im praw. 

f) Ustanowienie, utrzymywanie i obsługa systemu umożliwiającego szybkie i odpowiednie 

automatyczne ujawnianie właściwym organom i podmiotom danych wszelkich 

przypadków utraty danych osobowych. 

g) Ustanowienie polityki zatrzymywania i usuwania danych w celu zapewnienia, że dane są 

przechowywane jedynie przez okres dozwolonego wykorzystania.  

 



§ 3. 

Zasady Ochrony Danych 

 

1. Spółka przyjęła następujące zasady dotyczące wykorzystywania, gromadzenia i 

przekazywania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w 

niniejszej Polityce lub wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa: 

 

a) Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sposób uczciwy i zgodny z prawem; 

b) Dane osobowe są uzyskiwane wyłącznie w określonych, jednoznacznych, zgodnych z 

prawem celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; 

c) Dane osobowe muszą być prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo w stosunku 

do celów, dla których są gromadzone i/lub przetwarzane; 

d) Dane osobowe muszą być dokładne i aktualizowane w celu niezwłocznego ich usunięcia 

lub poprawienia; 

e) Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 

której dane dotyczą, jedynie tak długo, jak jest to konieczne do przetwarzania; oraz 

f) Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 

bezpieczeństwo. 

 

2. Dane osobowe nie są gromadzone ani przetwarzane, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedna z poniższych zasad: 

 

a) Osoba, której dotyczą dane, wyraziła Zgodę (zob. definicja Zgody w załączniku A); 

b) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy bezpośrednio z podmiotem 

danych lub z osobą, której dane dotyczą lub jest pracownikiem strony; 

c) Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych Spółki; 

d) Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą; oraz 

e) Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Spółki lub osoby trzeciej lub 

osób trzecich, którym dane są ujawniane, chyba że nadrzędne znaczenie mają podstawowe 

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. 

 

3. Podejmuje się odpowiednie środki fizyczne, techniczne i proceduralne: 

 

a) Zapobiegania i/lub identyfikowania nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem 

gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych; oraz 

b) Zapobieganie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych. 

 



 

4. Spółka zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla 

zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych. 

 

5. Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się Dane osobowe 

Przetwarzane w Spółki zobowiązane są do Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z 

wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki, jak również innych 

wewnętrznych aktów prawnych Spółki lub procedur wewnętrznych związanych z 

Przetwarzaniem Danych Osobowych. 

 

6. Przy zatrudnianiu Pracowników oraz w toku zatrudnienia Spółka zapewnia, że: 

a) Pracownicy przez przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych otrzymują 

należytą wiedzę w zakresie zasad Przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w Spółki; 

b) każdy z Pracowników zostaje upoważniony na piśmie do Przetwarzania Danych Osobowych 

w niezbędnym zakresie; 

c) każdy z pracowników zostaje zobowiązany do zachowania poufności i integralności Danych 

osobowych, w szczególności, ale nie wyłącznie do: ścisłego przestrzegania zakresu 

upoważnienia, przestrzegania wymogów prawa oraz postanowień Polityki w zakresie 

przetwarzania; zachowania w tajemnicy Danych osobowych; zachowania w tajemnicy, 

sposobu zachowania poufności i integralności Danych Osobowych; niezwłocznego 

zgłaszania Spółki wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych 

osobowych. 

 

7. Spółka zapewnia, aby Dane Osobowe Przetwarzane w Spółki były: 

 

a) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 

dotyczą; 

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 

dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane; 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby 

dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 

niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość"); 

e) 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; 

f) 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. 

 

8. Spółka zapewnia zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa również 

poprzez: 

 

a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie 

do Osób upoważnionych oraz zapewnienie, że inne osoby mogą przebywać w 

pomieszczeniach wykorzystywanych do Przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w 

towarzystwie Osoby upoważnionej; 

b) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar ochrony danych na czas nieobecności 

Pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim; 

 

c) wykorzystywanie zamykanych szafek, szuflad lub innych środków technicznych 

uniemożliwiających osobom niepowołanym dostęp do przechowywanych w nich danych 

osobowych; 

d) wdrożenie zarządzeń koniecznych do realizacji Polityki Ochrony Danych 

e) zapewnienie skutecznego usuwania lub niszczenia dokumentów zawierających Dane 

osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie; 

f) zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego: 

• ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz, 

• zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania, 

• zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Spółce przed złośliwym 

oprogramowaniem, 

• zapewnienie stałego i częstotliwego sporządzania kopii zapasowych danych 

przechowywanych na komputerach, serwerze oraz w sieci Spółki, 

• ograniczenie dostępu do sprzętu komputerowego, serwera oraz sieci lokalnej poprzez 

stosowanie reguł Uwierzytelniania; 

• przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii; 

• realizację standardów weryfikacji i doboru Podmiotów przetwarzających, jak również 

warunków powierzenia Przetwarzania danych na rzecz poszczególnych Podmiotów 

przetwarzających; 

• monitorowanie zmian w zakresie procesów Przetwarzania Danych osobowych w Spółki 

oraz na bieżąco zarządza zmianami mającymi wpływ na ochronę Danych osobowych w 

Spółki. 

 

 

 



§ 4. 

Zasoby Danych osobowych 

 

1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie od podmiotu danych, chyba że charakter celu 

biznesowego wymaga zbierania danych od innych osób lub podmiotów. 

 

2. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby innej niż osoba, której dane dotyczą, 

jednostka organizacyjna zbierająca dane musi posiadać pisemne potwierdzenie od 

dostawcy danych, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie ich Spółce. 

 

 

§ 5. 

Prawa osób, których dotyczą dane 

 

1. Spółka zapewnia następujące prawa osobom, których dane dotyczą: 

a) Prawo do informacji; 

b) Prawo dostępu; 

c) Prawo do sprostowania; 

d) Prawo do usunięcia danych; 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

f) Prawo do przenoszenia danych; 

g) Prawo wniesienia sprzeciwu; 

h) Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. 

 

2. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania informacji o swoich danych osobowych na 

pisemne żądanie, Spółka zapewnia system rejestracji każdego żądania w momencie jego 

otrzymania, z zaznaczeniem daty odpowiedzi. 

 

3. Spółka udzieli odpowiedzi na powyższe żądanie w terminie jednego miesiąca od daty 

pisemnego żądania lub w krótszym terminie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa danego 

kraju. 

 

§ 6. 

Naruszenie danych osobowych 

 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Spółka dokonuje oceny, 

czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych. 



 

2. W sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, Spółka zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi 

nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych bez zbędnej zwłoki – jeżeli to 

wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.  

 

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Spółka zawiadamia o naruszeniu 

także osobę, której dane dotyczą. 

 

 

§ 7. 

Przekazywanie danych stronom trzecim 

 

1. Dane osobowe nie mogą być przekazywane innemu podmiotowi, państwu lub terytorium, 

chyba że podjęto uzasadnione i odpowiednie kroki w celu ustanowienia i utrzymania 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych. 

 

2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie z przyczyn zgodnych z 

celami, dla których zostały pierwotnie zgromadzone lub innymi celami dozwolonymi przez 

prawo. 

 

3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celu dalszego przetwarzania odbywa 

się na podstawie pisemnych uzgodnień. 

 

4. Dane osobowe UE nie mogą być przekazywane do kraju lub terytorium spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że przekazanie odbywa się do kraju 

lub terytorium uznanego przez UE za kraj lub terytorium o odpowiednim poziomie 

bezpieczeństwa danych lub do Stanów Zjednoczonych na mocy Tarczy Prywatności UE-

USA. 

 

 

5. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, dane osobowe mogą być przekazywane, jeżeli 

zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności: 

a) Osoba, której dotyczą dane, wyraziła zgodę na proponowane przekazanie danych; 

b) Przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Podmiotem 

danych (Osobiście lub za pośrednictwem zatrudniającej go firmy jako klienta 

Firmy) a Spółką; 



c) Przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w 

interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Spółką a osobą trzecią; 

d) Przeniesienie jest konieczne lub wymagane przez prawo z ważnych względów 

interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń 

prawnych; 

e) Przeniesienie jest wymagane przez prawo; 

f) Przekazanie danych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą. 

 

§ 8. 

Dane wrażliwe 

 

1. Wrażliwe dane osobowe (określone w Załączniku A) nie powinny być przetwarzane, chyba 

że: 

a) Przetwarzanie takie jest wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo; 

b) Osoba, której dane dotyczą, wyraźnie i jednoznacznie wyraża na to zgodę;  

c) Jeżeli podmiot danych nie jest fizycznie lub prawnie zdolny do wyrażenia zgody, ale 

przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych. 

 

2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c, może mieć zastosowanie na przykład w 

przypadkach, gdy konieczna jest pomoc medyczna w nagłych wypadkach. 

 

3. Dane dotyczące przestępstw mogą być przetwarzane wyłącznie przez Dyrektora 

Finansowego lub pod jego kontrolą. 

 

§ 9. 

Przechowywanie i usuwanie danych 

 

1. Dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do 

dozwolonych celów, przez okres wymagany przepisami prawa.  

 

2. Dane osobowe są usuwane, jeżeli ich przechowywanie narusza zasady ochrony danych lub 

jeżeli wiedza o nich nie jest już wymagana przez Spółkę, lub na wniosek osoby, której dane 

dotyczą. 

 

 

 

 



§ 10. 

Intra-Group Processing 

 

1. W przypadku, gdy Spółka korzysta z pomocy innego przedsiębiorstwa należącego do Grupy 

w zakresie przetwarzania danych, Spółka zawrze z tym innym przedsiębiorstwem 

należącym do grupy umowę o przekazywaniu danych w oparciu o klauzule modelowe UE, 

aby zapewnić jasne określenie odpowiedzialności za dane, ponieważ obie strony mogą być 

uważane za kontrolerów danych. 

 

2. Jeżeli drugie przedsiębiorstwo należące do Grupy ma siedzibę za granicą, przedsiębiorstwa 

należące do grupy uczestniczące w przetwarzaniu zwane są odpowiednio "przekazującym 

dane" i "odbierającym dane", przy czym w przetwarzaniu może uczestniczyć więcej niż 

jeden przekazujący dane. 

 

§ 11. 

Podmioty przetwarzające dane od stron trzecich. 

 

1. W przypadku korzystania przez Spółkę  z usług podmiotów trzecich, które pomagają jej w 

działaniach związanych z Przetwarzaniem, Spółka wybierze Przetwarzającego Dane, który 

zapewni wystarczające środki bezpieczeństwa i podejmie rozsądne kroki w celu 

zapewnienia zgodności z tymi środkami, a w przypadku osób trzecich w USA, zostaną one 

również zarejestrowane na Tarczę Prywatności UE-USA. 

 

2. W przypadku współpracy Spółki z innym podmiotem,  w ramach której, nastąpi 

przetwarzanie danych przez podmiot trzeci, Spółka zawrze z każdym podmiotem 

przetwarzającym dane pisemną umowę zobowiązującą go do przestrzegania wymogów 

dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, nałożonych na Spółkę na mocy 

lokalnych przepisów prawa. 

 

3. Spółka korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka przed powierzeniem przetwarzania 

potencjalnemu Podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o 

zasadach ochrony Danych osobowych stosowanych przez potencjalny Podmiot 

przetwarzający, oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia Danych 

osobowych. 



§ 12. 

Bezpieczeństwo danych 

 

1. Spółka podejmie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym zapobiegania ich zmianom, utracie, 

uszkodzeniu, nieuprawnionemu Przetwarzaniu lub dostępowi do nich, z uwzględnieniem 

charakteru Danych oraz zagrożeń, na jakie są one narażone na skutek działania człowieka 

lub środowiska fizycznego lub naturalnego.  

 

2. Odpowiednie środki bezpieczeństwa obejmują wszystkie poniższe elementy: 

 

a) Zapobieganie dostępowi osób nieupoważnionych do systemów przetwarzania danych, 

w których przetwarzane są dane osobowe. 

b) Uniemożliwienie osobom uprawnionym do korzystania z systemu przetwarzania 

danych dostępu do danych w zakresie wykraczającym poza ich potrzeby i uprawnienia. 

c) Zapewnienie, że Dane Osobowe podczas przesyłania elektronicznego podczas 

transportu lub przechowywania na nośniku Danych nie mogą być odczytywane, 

kopiowane, zmieniane lub usuwane bez upoważnienia. 

d) Zapewnienie ochrony danych osobowych przed niepożądanym zniszczeniem lub 

utratą. 

e) Zapewnienie, że dane gromadzone do różnych celów mogą i będą przetwarzane 

oddzielnie. 

f) Zapewnienie, że dane nie są przechowywane dłużej niż jest to przewidziane w Polityce 

zatrzymywania danych, w tym poprzez wymaganie, aby dane przekazane osobom 

trzecim zostały zwrócone lub zniszczone. 

 

 

§ 13. 

Ocena zgodności. 

 

1. Dyrektor ds. audytu Grupy ustala harmonogram i przeprowadza audyt zgodności z 

zasadami ochrony danych we wszystkich jednostkach biznesowych w ramach 

harmonogramu audytu wewnętrznego. We współpracy z jednostkami biznesowymi 

dyrektor ds. audytu opracowuje plan i harmonogram usunięcia wszelkich stwierdzonych 

nieprawidłowości w ustalonym, rozsądnym terminie. 

 

2. Każda jednostka organizacyjna Spółki dokonuje corocznego przeglądu swoich praktyk w 

zakresie gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych oraz określa, jakie dane 



osobowe gromadzi, w tym przechowywane w ręcznych systemach stanowiących " Zbiór 

Danych Osobowych ". 

 

§ 14. 

Inspektor Danych Osobowych 

 

1. W Spółce wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych. 

 

2. Do obowiązków Inspektora Danych Osobowych należy: 

a) informowanie administratora Polnet-ID Sp. z o.o., podmiotów przetwarzających oraz 

pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na 

nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub 

państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego 

w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

c)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 

d)  współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych. 

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, 

o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenia 

konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Imię i nazwisko:     Marcin Gluza 

Adres do korespondencji:    Psary Małe, ul. Nekielska 11G 62-300 Września 

Adres e-mail:      mgluza@allflexpolska.pl 

Tel. Kontaktowy:     +48 512 425 396 

 

 

 

 

 



§ 15. 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Polityka Ochrony Danych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce odpowiednie zastosowanie znajdują 

postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i 

europejskiego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Polityki Ochrony Danych wymagają dla swej 

skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany lub uzupełnienia do Polityki wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni od 

dnia ich ogłoszenia. 

5. Integralną częścią Polityki Ochrony Danych jest Załącznik A  

 



Załącznik A 

Słowniczek: 

 

Dane: Dane (bez względu na to, czy posiadają początkową dużą literę, czy też nie) użyte w niniejszej 

Polityce oznaczają informacje, które również: 

− są przetwarzane za pomocą urządzeń działających automatycznie w odpowiedzi na 

instrukcje wydane w tym celu; 

− są rejestrowane z zamiarem jego przetwarzania za pomocą takiego sprzętu; 

− są zapisywane w Zbiorze lub z zamiarem utworzenia Zbioru; 

− nie wchodzą w zakres żadnego z powyższych przepisów, lecz stanowią część łatwo 

dostępnego zapisu dotyczącego osoby fizycznej. 

W związku z tym dane obejmują wszelkie dane cyfrowe za pomocą komputera lub sprzętu 

zautomatyzowanego, nagrania telefoniczne oraz wszelkie informacje ręczne, które stanowią część 

odpowiedniego Zbioru Danych Osobowych. 

 

Dane osobowe: Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żywej osoby fizycznej, którą można 

zidentyfikować na podstawie tych danych lub na podstawie tych danych i innych informacji 

będących w posiadaniu lub mogących wejść w posiadanie administratora lub podmiotu 

przetwarzającego dane. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały zanonimizowane, 

zakodowane lub w inny sposób pozbawione swoich identyfikatorów, ani informacji, które są 

publicznie dostępne, chyba że w połączeniu z innymi niepublicznymi informacjami osobowymi. 

 

Zgoda: Zgoda oznacza "każde dobrowolne, konkretne i świadome oświadczenie woli, przez które 

podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych". 

Zgodę można jednak uzyskać kilkoma metodami. Mogą one zawierać klauzule w umowach o pracę, 

pola wyboru w odpowiedziach na formularze zgłoszeniowe lub zakupowe oraz pola wyboru w 

formularzach internetowych, w których wpisywane są dane osobowe. 

Zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych musi być jasna i jednoznaczna. Ogólnie 

oznacza to, że wymagana jest jakaś forma konkretnej, aktywnej Zgody. Wymóg ten jest czasami 

uznawany za mniej jednoznaczny poza UE. 

 

Administrator danych: Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie lub wspólnie z 

innymi) określa cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane. Ogólnie rzecz 

biorąc, w większości przypadków firma sama będzie administratorem danych. 

 

Podmiot przekazujący dane; podmiot przekazujący dane oznacza administratora danych lub 

podmiot przetwarzający dane. 

 



Podmiot odbierający dane; Podmiot odbierający dane oznacza administratora danych lub podmiot 

przetwarzający dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie od podmiotu przekazującego danych 

osobowych w celu ich dalszego przetwarzania zgodnie z warunkami niniejszej Polityki i 

odpowiedniej Umowy o przekazywaniu danych. 

 

Podmiot przetwarzający dane: Przez podmiot przetwarzający dane rozumie się każdą osobę inną 

niż pracownik administratora danych, która przetwarza dane w imieniu administratora danych. 

Przetwarzającym dane może być firma, która jest jako taka zdefiniowana w warunkach umowy z 

administratorem danych. 

 

Osoba, której dotyczą dane: Osoba, której dotyczą dane, oznacza osobę, do której odnoszą się 

dane. Do osób, których dane dotyczą, należą klienci i użytkownicy Internetu, osoby z list 

kontaktowych/e-mailowych lub marketingowych Baz danych, pracownicy, wykonawcy i dostawcy. 

 

Przetwarzanie: Przetwarzanie obejmuje szeroki zakres operacji związanych z danymi, w tym 

uzyskiwanie, zapisywanie lub przechowywanie danych lub przeprowadzanie dowolnej operacji lub 

zestawu operacji na danych, w tym: 

− Organizacja, adaptacja lub modyfikacja; 

− Ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnienie lub w inny sposób;  

− Dostosowywanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie. 

Odpowiedni Zbiór Danych: Przez odpowiedni zbiór danych rozumie się każdy zbiór informacji 

dotyczących osób fizycznych, przechowywany ręcznie lub w formie elektronicznej, uporządkowany 

według odniesień dotyczących osób fizycznych lub według kryteriów dotyczących osób fizycznych, 

w taki sposób, aby konkretne informacje dotyczące danej osoby były łatwo dostępne. 

W związku z tym wszelkie cyfrowe bazy danych i/lub zorganizowane pliki manualne dotyczące 

możliwych do zidentyfikowania żywych osób wchodzą w zakres przepisów ustawowych i 

wykonawczych dotyczących ochrony danych, podczas gdy baza danych zawierająca informacje 

czysto statystyczne lub finansowe (które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z 

jakąkolwiek możliwą do zidentyfikowania żywą osobą) nie będzie objęta zakresem tych przepisów. 

 

Dane wrażliwe: Dane wrażliwe oznaczają Dane Osobowe zawierające informacje o osobie, której 

dane dotyczą: 

− Pochodzenie rasowe lub etniczne; 

− Przekonania religijne lub inne o podobnej naturze; 

− Opinie polityczne; 

− Zdrowie lub stan fizyczny lub psychiczny; 

− Historia lub orientacja seksualna; 

− Członkostwo w związkach zawodowych; 



− Popełnienie lub domniemane popełnienie przestępstwa oraz wszelkie związane z nim 

postępowania sądowe. 

Technologia: Technologię należy interpretować szeroko, obejmując nią wszelkie środki 

gromadzenia lub przetwarzania danych, w tym bez ograniczeń komputery i sieci, systemy 

telekomunikacyjne, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, urządzenia biometryczne, telewizję o 

obiegu zamkniętym itp. 

 

RODO:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1); 

 


