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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Polityka prywatności” w Stowarzyszeniu
Polskie Drużyny Strzeleckie (w skrócie PDS)
Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie przykłada dużą wagę do ochrony
prywatności, w tym i ochrony danych osobowych całego stanu osobowego
Stowarzyszenia. Zapewniamy wszystkich Członków, jak i Sympatyków, że traktujemy dane
osobowe w tym i tzw.: „dane wrażliwe” dotyczące Twojego statusu, stanu zdrowia ze
starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z aktualnie obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (R ODO) zgodnie z uaktualnionym
dokumentem, to jest: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) .
2. Podstawowe cele „Polityki prywatności” w Polskich Drużyn Strzeleckich
Niniejsza „Polityka…” opracowana została dla Stowarzyszenia Polskie Drużyny
Strzeleckie i odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych u
Administratora Danych Osobowych (ADO), którym jest Stowarzyszenie, a personalnie
odpowiada za nie Komendant Naczelny PDS tj.: zarówno do zabezpieczenia danych
przetwarzanych w sposób tradycyjny poprzez potocznie nazwaną tzw.: „dokumentację
papierową”, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
teleinformatycznych: (komputerach stacjonarnych, laptopach…, itd.).
Celem „Polityki…” jest wskazanie działań, jakie należy wykonać w zakresie
zabezpieczenia danych osobowych oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które
należy zastosować, aby właściwie wykonać zalecenia R ODO w jednostce organizacyjnej,
to jest w Stowarzyszeniu Polskich Drużyn Strzeleckich.
Do podstawowych celów „Polityki prywatności” obowiązującej
w Stowarzyszeniu Polskich Drużyn Strzeleckich zaliczyć należy:
 Uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do istniejących w Polskich Drużyn
Strzeleckich programów, danych osobowych, jak i sprzętu służącego do
przetwarzania danych osobowych wskutek:
– kradzieży;
– dewastacji sprzętu;
– uszkodzenia danych i oprogramowania;
– dostępu do systemu przez osoby nieupoważnione;
– nieuprawnionego ujawnienia lub pozyskania danych w tym osobowych
względnie ich nielegalnego rozpowszechniania.
 Zapobieganie utracie danych przetwarzanych w systemie informatycznym,
względnie ich uszkodzeniom, które mogą nastąpić wskutek awarii sprzętu,
błędów oprogramowania lub wprowadzenia do systemu programów
komputerowych zakłócających sprawne funkcjonowanie oprogramowania.
W tym konkretnym przypadku chodzi tu, między innymi, o wszelkiego rodzaju:
„wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki internetowe”, itp.
 Zminimalizowanie skutków spowodowanych ewentualną utratą sprzętu
komputerowego wraz z przechowywanymi w systemie informatycznymi danymi
Członków Stowarzyszenia PDS w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży, włamania,
zaboru mienia, niewłaściwego brakowania sprzętu, itp.
 Zapewnienie możliwości zrealizowania właściwych „Procedur…” tj.: zakończenia
pracy w systemie informatycznym w przypadkach zaistnienia awarii systemu lub
jego zasilania.
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 Zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa danym osobowym i innym
informacjom przetwarzanym poza systemem informatycznym Stowarzyszenia
Polskie Drużyny Strzeleckie „Metodami tradycyjnymi”.
3. Polskie Drużyny Strzeleckie. Odpowiedzialność za ochronę danych
osobowych w Stowarzyszeniu PDS
 posiadamy doświadczonych, odpowiedzialnych pracowników, Członków
Stowarzyszenia;
 dostarczamy kompleksową i specjalistyczną pomoc, jak i opiekę;
 używamy odpowiedniej do możliwości finansowych klasy urządzenia i materiały oraz
określone metody zabezpieczeń;
 nieustannie kształcimy się i jako Stowarzyszenie bierzemy udział w różnego rodzaju
akcjach związanych z uczczeniem uroczystości patriotycznych, państwowych,
kościelnych, w tym i różnego rodzaju akcji charytatywnych.
Z niniejszej „Polityki…” dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje
o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, to jest: 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, uaktualnionego Ustawą z dnia10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) .

„Polityka…” obowiązuje wszystkie osoby ze Stowarzyszenia Polskich Drużyn
Strzeleckich, w tym i osób przebywających za granicą, czy też dotyczy Osób z Nami
współpracujących, wspierających, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę
internetową, którzy są i mogą, ale nie muszą być w przyszłości Naszymi Członkami.
Wszelkie sformułowania i wyjaśnienia pojęć ujęte zostały w „Słowniczku”, który
znajduje się na końcu niniejszej „Polityki…”
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej „Polityki…” oraz z naszymi
opracowaniami, ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które obowiązują, na
przykład, w przypadku potrzeby brania udziału w uroczystościach patriotycznych,
państwowych, czy też w innych przedsięwzięciach…, zatem prosimy regularnie odwiedzać
naszą stronę internetową.
4. Zgoda Członka Stowarzyszenia Polskie Drużyny Strzeleckie
Artykuł 4 ust. 11 RODO definiuje zgodę jako: „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.”
Zgodnie z artykułem 6 RODO: Koncepcja prawna zgody nadal jest podobna do tej
przewidzianej w Dyrektywie 95/46/WE i zgoda jest jedną z podstaw prawnych, na których
musi być oparte przetwarzanie danych osobowych.
Oprócz zmienionej definicji w artykule 4 ust. 11 RODO przewiduje dodatkowe
wytyczne wskazujące, jak Administrator Danych Osobowych (ADO), względnie wyznaczona
przez Niego osoba tj.: Inspektor Ochrony danych Osobowych (I ODO) musi postępować
tak, aby zapewnić zgodność z głównymi elementami wymogu zgody. I wreszcie włączenie
określonych przepisów i motywów dotyczących wycofania zgody potwierdza, że zgoda
powinna być decyzją odwracalną i że pozostaje pewien zakres kontroli po stronie osoby,
której dane dotyczą.
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ROZDZIAŁ II
TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
W „Polityce prywatności” znajdziesz, jako Członek Stowarzyszenia Polskie Drużyny
Strzeleckie informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych
osobowych, zakresie ich wykorzystania oraz okresie ich przechowywania.
1. Świadczenie przez Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie usług
w zakresie różnego rodzaju prezentacji i akcji charytatywnych
Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie świadczy, między innymi, usługi,
w zakresie udziału naszych przedstawicieli w uroczystościach państwowych,
patriotycznych, historycznych, czy też innego rodzaju uroczystościach kościelnych itd., itp.
2. Jakie dane przetwarzamy w Stowarzyszeniu Polskie Drużyny Strzeleckie?
 Są to Twoje dane kontaktowe, „Deklaracja…” o przystąpieniu do Stowarzyszenia
Polskie Drużyny Strzeleckie, udostępniony telefon, e-mail;
 Dane związane z wysyłanymi „Wnioskami…” dotyczącymi wszelkiego rodzaju
odznaczeń, awansów na wyższe stopnie, itd.;
 Dane dot.: usługi związanej z korzystaniem z Poczty Elektronicznej.
3. Do jakich informacji mamy dostęp?
Twoja ewentualna korespondencja z Przedstawicielem (Osobą funkcyjną)
w Stowarzyszeniu Polskie Drużyny Strzeleckie oraz inne przekazane przez Ciebie dane są
objęte tajemnicą służbową. Bez Twojej zgody nie wykorzystujemy informacji
przekazywanych dla Kierownictwa PDS.
4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne, to jest do realizacji
określonych celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa
wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
różnić się w zależności od obowiązujących odrębnych przepisów szczegółowych.
• Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej i
korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
• Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub
zanonimizowane.
5. Czy udostępniamy Twoje dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
możemy udostępniać Twoje dane jedynie Instytucjom państwowym do tego celu
upoważnionym…
6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
• prawnie uzasadnione interesy.
7. Zgoda wyrażona drogą elektroniczną
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne
zapytanie, to zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie
korzystania z usługi, której dotyczy.
Aktywne działanie potwierdzające, za pomocą którego osoba, której dane osobowe
dotyczą, wyraża zgodę, może być konieczne, gdy mniej naruszający lub zakłócający
sposób powodowałby jakąkolwiek niejednoznaczność. Zatem może być konieczne, że
zapytanie o zgodę zakłóci w pewnym określonym stopniu korzystanie z usługi w celu
zapewnienia skuteczności zapytania.
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Bezpieczeństwo informacji oznacza zachowanie następujących zasad:
 POUFNOŚCI:
poprzez zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie osobom do tego celu
upoważnionym,
 INTEGRALNOŚCI:
zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania,
 DOSTĘPNOŚCI:
zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mają
dostęp do informacji i związanych z nią aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne,
konieczne.
Niniejsze opracowanie kompleksowo odnosi się do określenia zasad
bezpieczeństwa przetwarzania wszelkich informacji w Stowarzyszeniu
Polskie Drużyny Strzeleckie – bez względu na formę ich przetwarzania,
treść i kategorie danych – tzn.: nie ogranicza zagadnienia wyłącznie do
ochrony danych osobowych.
ROZDZIAŁ III
KONTROLA NAD TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI
1. Masz kontrolę nad Swoimi danymi osobowymi
Informujemy Cię:
Masz pełną kontrolę nad przekazanymi Swoimi danymi osobowymi w związku
z zawarciem z przedstawicielem Kierownictwa (osoby upoważnionej) Stowarzyszenia
Polskie Drużyny Strzeleckie umowy i masz prawo do oceny ewentualnego ryzyka.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego
Ochrony Danych Osobowych (R ODO) przysługuje Ci prawo do wyrażenia zgody, jak i
prawo cofnięcia zgody, lub wyrażonych zgód na:
 przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj.: adresu e-mail, numeru telefonu
w celu otrzymywania powiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail, wysłania
na Twój numer telefonu SMS-a, między innymi w drodze zrealizowania połączenia
telefonicznego;
 przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj.: adresu e-mail w celu przesyłania
przez Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie ważnych informacji w formie
elektronicznej, telefonicznej, ewentualnie Faktury;
 przetwarzanie Twoich danych kontaktowych w celu przesyłania wszelkiego rodzaju
powiadomień, zawiadomień…
PRZYPOMINAMY:
Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Możesz tego dokonać przez telefon, lub za pośrednictwem korespondencji e-mail, czy
listownej…
2. Posiadasz prawo do wniesienia:
 sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 sprzeciwu, co do wykorzystania danych osobowych do celu marketingowego;
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 uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych
w ramach prawnie uzasadnionych Twoich interesów, z przyczyn związanych
z Twoją szczególną sytuacją, czy też ochroną, tak zwanych „danych wrażliwych”.
Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania, na
przykład: KOPII danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej.
2.1. Posiadasz prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych
osobowych!
Posiadasz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są
już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, a Stowarzyszenie Polskie Drużyny
Strzeleckie nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, np.: na podstawie Twojej
zgody, albo realizacji innego obowiązku prawnego.
2.2. Posiadasz prawo do przenoszenia Swoich danych osobowych!
Posiadasz prawo do przenoszenia Swoich danych osobowych udostępnionych nam
przez Ciebie w określonym statutowo celu…
2.3. Posiadasz prawo do ograniczenia przetwarzania!
Posiadasz prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
na etapie składania „Wniosku…”, wypełniania „Deklaracji…” należy wtedy wskazać jeden
z poniższych przypadków:
 jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości wykorzystania Twoich danych;
 jeśli uważasz, że nie powinniśmy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, ale
jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne w Stowarzyszeniu Polskie
Drużyny Strzeleckie, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem
roszczeń;
 jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a naszym
obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji
do Stowarzyszenia Polskich Drużyn Strzeleckich za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
poczty elektronicznej lub dzwoniąc na znany Ci telefon.
Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie, Jej Przedstawiciel w terminie miesiąca
od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci wiążących informacji o działaniach podjętych
w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może
zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi, na przykład, na skomplikowany
charakter żądania lub posiadaną liczbę zgłoszonych żądań wszelkiego innego rodzaju.
W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy, jako dysponent uprawnieni do
weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
możesz zażądać uzasadnionej opłaty za realizację „Wniosku…”, albo odmówić podjęcia
dalszych działań w związku z żądaniem.
3. Cele analityczne
Łączymy Twoje dane z informacjami o innych Osobach na potrzeby sporządzania
analiz i raportów, dzięki którym możemy w przyszłości optymalizować nasze działania.
Takie informacje pozwalają nam, na przykład, na lepsze dopasowanie oferowanych
działań, usług do różnego rodzaju potrzeb, w tym planowania rozbudowy naszej
działalności, mając głównie na uwadze cele patriotyczne, co do decyzji dotyczących
dalszego rozwoju Stowarzyszenia PDS oraz stałe usprawnianie procesów wychowawczych.
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4. Do jakich danych mamy dostęp?
Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach uczestniczenia
w działalności w Stowarzyszeniu Polskie Drużyny Strzeleckie, dla świadczenia usługi do
przygotowania określonych uroczystości…, jeśli wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę na
wykorzystywanie przez nas danych osobowych na potrzeby prezentacji, czy też udziału
w określonej uroczystości patriotycznej, państwowej, kościelnej i możemy również
analizować takie dane także w innych aspektach, np.: w celach statystycznych. Jednakże,
jeśli zdecydujesz, że nie chcesz, abyśmy te dane wykorzystywali w takim celu, to możesz
wyrazić swój sprzeciw, wycofać Swoją zgodę, chyba, że zostaną one zanonimizowane.
ROZDZIAŁ IV
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH
1. Cel realizacji naszych obowiązków ustawowych
Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych,
w tym danych objętych tajemnicą służbową, na żądanie uprawnionych służb i organów
Rzeczpospolitej Polskiej, a także Sądom i Prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione
bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
W takich konkretnych przypadkach Kierownictwo Stowarzyszenia Polskie Drużyny
Strzeleckie zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących
udostępnienia Twoich danych.
2. Jakie dane musimy przechowywać?
Zgodnie z przepisami Ustawy jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać
Twoje niezbędne dane osobowe:
 dane telefoniczne, inne dane kontaktowe;
 dane internetowe;
 dane dotyczące przebiegu Twojej działalności w Stowarzyszeniu Polskie
Drużyny Strzeleckie.
3. Przechowywanie dokumentacji, tak zwanej „tradycyjnej”
Podobnie, jak w przypadku zabezpieczeń pomieszczeń tzw.: „Strefy przetwarzania”, tak
również w kwestii przechowywania dokumentacji tradycyjnej, takiej, jak: Akta, Księgi,
Rejestry, Kartoteki…, itd., itp. Administrator Danych Osobowych / Inspektor Ochrony
Danych Osobowych otrzymał(–ali) całkowitą swobodę w zakresie doboru sposobu ich
ochrony przed działaniami niepożądanymi, czyli przed:
• nieuprawnionym przejęciem;
• nieuprawnioną modyfikacją ich zawartości;
• uszkodzeniem uniemożliwiającym odczytanie;
• całkowitym zniszczeniem fizycznym.
W związku z powyższym całkowicie niedopuszczalne jest przechowywanie dokumentacji
zawierającej dane osobowe bez jakiegokolwiek ich zabezpieczenia, np.: na otwartych
w pomieszczeniu regałach.
Przyjmuje się powszechnie, że dla zachowania ustawowych wymogów oraz faktycznego
jej zabezpieczenia, jak i bezpieczeństwa, posiadaną dokumentację tradycyjną wystarczy
umieszczać w zamykanych na klucz szafach, ewentualnie szufladach mebli biurowych.
Lokalni Administratorzy,
Dowódcy… sporządzają imienne „Wykazy pracowników
komórek organizacyjnych aktualnie zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych”,
którym wydano stosowne „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych…”.
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ROZDZIAŁ V
DANE KONTAKTOWE
1. Przydatne dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie: Polskie Drużyny
Strzeleckie, a personalnie za ich zabezpieczenie odpowiada – Komendant Naczelny.
W związku z powyższym możesz skierować dowolne pytania, uwagi, czy też wnioski
dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgody (zgód) oraz
wnoszenia sprzeciwu(-ów), udaj się do bezpośredniego przełożonego.
2. Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz oficjalnie
złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualizacja naszej „Polityki prywatności”
Niniejsza „Polityka…” wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
2. Zmiany dotyczące „Polityki…”
Wszelkie zmiany dot.: „Polityki prywatności” w Stowarzyszeniu Polskich Drużyn
Strzeleckich wynikające z nowelizacji przepisów źródłowych dokonuje się na wniosek
Administratora Danych Osobowych (ADO); Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(I ODO), odpowiednim „Aneksem”, wprowadzającym ją w życie.

Warszawa, dnia 15.01. 2020 r.

Wykonano w 1 egz. – do powielenia
w wymaganej ilości egzemplarzy
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WYRAŻENIA. SŁOWNICZEK
1. Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie (PDS), oznacza Stowarzyszenie
zarejestrowane w KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Dane kontaktowe: Wszelkie informacje podawane przez Ciebie przy wstąpieniu do
PDS, umowy związanej z udziałem, na przykład, w określonej uroczystości, ćwiczeniach
pozorowanych, prezentacją innych patriotycznych momentów, od potrzeb… Są to np.:
Twoje Imię i Nazwisko; Numer Pesel; Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu;
NIP; Adres korespondencyjny; Adres miejsca świadczenia usług; Numer telefonu; Adres
e-mail; Data i miejsce urodzenia.
3. Dane telefoniczne: Dane, które są niezbędne przy planowaniu wszelkiego rodzaju
uroczystości, wyjazdu(-ów), przetwarzane są na potrzeby świadczenia usług(-i)…;
4. Dane internetowe: Imię i Nazwisko; e-mail i inne dane niezbędne są do świadczenia
określonej usługi;

Poradnictwo internetowe:
5. Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej: Jeśli korzystasz z e-mail,
przetwarzamy dane transmisyjne niezbędne do wykonywania określonego świadczenia,
czy też określonej usługi;
6. Polityka: oznacza niniejszą „Politykę prywatności”.
7. Dane zebrane podczas odwiedzania strony internetowej: Odwiedzane miejsca,
tematyka, w tym godzina i czas trwania sesji, jak i ewentualne informacje podawane
w „Formularzu...”
8. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: 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 zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm. Tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz.: 1182); zmieniona Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
9. „Dane osobowe” oznaczają 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;
10. „Przetwarzanie” oznacza operację 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;
10.1. „Ograniczenie
przetwarzania” – oznaczenie
przechowywanych
danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
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10.2. „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;
11. „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;
12. „Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany,
zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
13. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 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 Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, wtedy może zostać
wyznaczony Administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego
wyznaczania;
14. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
15. „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 Europejskiej 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 osobowych mającymi
zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
16. „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, podmiot przetwarzający czy
osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą
przetwarzać dane osobowe;
17. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
„Oświadczenia…” lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na
przetwarzanie danych osobowych;
18. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza 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;
19. „Dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub
nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o
fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki
biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;
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20. „Dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego
przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych
osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby,
takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;
21. „Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub
psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej –
ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
22. „Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania
lub siedzibę w Unii Europejskiej, która została wyznaczona na piśmie przez Administratora
lub podmiot przetwarzający na mocy Art. 27 do reprezentowania Administratora lub
podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszego
Rozporządzenia;
23. „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność
gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym Spółki osobowe lub Zrzeszenia
prowadzące regularną działalność gospodarczą;
24. „Grupa przedsiębiorstw” oznacza przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz
przedsiębiorstwa przez nie kontrolowane;
25. „Wiążące reguły korporacyjne” oznaczają polityki ochrony danych osobowych
stosowane przez Administratora lub podmiot przetwarzający, którzy posiadają jednostkę
organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego, przy jednorazowym lub
wielokrotnym przekazaniu danych osobowych Administratorowi lub podmiotowi
przetwarzającemu w co najmniej jednym państwie trzecim w ramach grupy
przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność
gospodarczą;
26. „Transgraniczne przetwarzanie” oznacza:
a) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii Europejskiej
w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie
członkowskim Administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego
jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo
b) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności
pojedynczej jednostki organizacyjnej Administratora lub podmiotu przetwarzającego
w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których
dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim;
27. „Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw” – sprzeciw wobec
projektu decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia niniejszego Rozporządzenia lub
czy planowane działanie wobec Administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne
z niniejszym Rozporządzeniem, który to sprzeciw musi jasno wskazywać wagę
wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób,
których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia
swobodnego przepływu danych osobowych w Unii;
28. „Organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające
działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany
w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.
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ZAŁĄCZNIK

WYKAZ
osób zapoznanych z „Polityką prywatności”
L. p.

Imię i Nazwisko

Data

Podpis

UWAGI

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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WYKAZ
„Polityka prywatności”
zawiera 15
(pietnascie) stron
(słownie)

ponumerowanych

Warszawa; 15.01.2020 r.
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