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Prawa osoby, których dane dotyczą 

przysługujące zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:  

 

Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych (ZPS 

Jamar Szczepaniak sp. j z siedzibą Albertów 69, 42-165 Lipie, NIP: 574-17-81-080, REGON: 151399433, 

KRS: 0000146185  , e-mail: biuro@jamar.pl, telefon kontaktowy: + 48  34 310 47 10), odpowiada za 

realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania 

się z nami, aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały 

szczegółowo opisane poniżej prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@jamar.pl,  

lub numer telefonu + 48  34 310 47 10. 

 

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości 

osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. 

 

1. Dostęp do danych osobowych: 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako 

Administrator danych.  

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili 

możesz pobrać kopię danych od Administratora. 

Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może 

pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  

 

2. Wycofanie zgody: 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą 

ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie 

zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.  

  

Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania 

dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać: 

a) gdy dane osoby nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez 

Administratora lub w inny sposób przetwarzane; 
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b) gdy osoba, której dane dotyczą wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez 

Administratora udzieloną zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania; 

c) gdy osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją 

wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

(przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub opartego na art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem), w tym profilowania na 

podstawie tych przepisów i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych 

osobowych w celu marketingu bezpośredniego; 

d) gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również gdy dane 

osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o 

których mowa w art. 8 ust. 1RODO.  

Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu 

cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. 

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych:  

a) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 

ust. 1 RODO - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

 

Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane 

osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie 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. 

 

5. Prawo do przenoszenia danych:  

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to 

odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła 

Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez 

przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. 
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Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane 

osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest 

to technicznie możliwe. 

 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:  

Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych: 

a) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub gdy przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowania związanego z tymi podstawami 

przetwarzania danych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, 

chyba że wykaże on 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; 

b) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 

profilowane dla tego celu.  

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów 

marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

 

 


