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Czy mogę nie wyrazić zgody na przetwarzanie moich danych osobowych?
W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych ze względu
na ważne i uzasadnione przyczyny.

Więcej informacji można
uzyskać pod adresem:
www.edps.eu.int
Europejski Inspektor Ochrony Danych

Co mogę zrobić, jeżeli mam problem?
· W pierwszej kolejności należy dochodzić swoich
praw w instytucji lub organie Wspólnoty odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

SIEDZIBA:
Rue Montoyer 63, VI Piętro
B-1047 Bruxelles

· Jeżeli nie otrzymałeś/-aś odpowiedzi lub odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, należy zwrócić
się do inspektora ochrony danych odpowiedniej
instytucji lub organu (lista inspektorów ochrony
danych znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, patrz
poniżej).

ADRES E-MAIL: edps@edps.eu.int

· Możesz również złożyć skargę do Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych, który rozpatrzy
Twój wniosek i podejmie odpowiednie kroki.

Tel. (32-2) 283 19 00
Fax (32-2) 283 19 50

QT-64-05-216-PL-D

Masz również prawo, aby poinformowano Cię,
zanim Twoje dane zostaną po raz pierwszy
udostępnione osobom trzecim lub użyte w ich
imieniu do celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo nie wyrazić zgody na ich
udostępnienie lub użycie.

Europejski Inspektor
Ochrony Danych

Informator
o ochronie
danych osobowych
w instytucjach
i organach Wspólnoty

ADRES POCZTOWY:
Rue Wiertz 60, MO 63
B-1047 Bruxelles

· Możliwe jest wniesienie odwołania od decyzji
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich.

Każda instytucja przetwarza
dane osobowe,
może są to Twoje dane…
Urząd Publikacji
Publications.eu.int
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KLUCZOWE TERMINY

TWOJE PRAWA

• Dane osobowe

Czy mam prawo wiedzieć o tym, że jedna z instytucji lub jeden z organów Wspólnoty przetwarza
dane, które mnie dotyczą?

Wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
bezpośrednio lub pośrednio, m.in. poprzez
numer identyfikacyjny. Mogą to być takie
informacje, jak: nazwisko, data urodzenia,
numer telefonu, dane biometryczne, dane
medyczne, informacje o karierze zawodowej
itp.

• Przetwarzanie danych
osobowych
Każda operacja dokonywana na danych osobowych przeprowadzona przy pomocy środków
zautomatyzowanych lub bez ich zastosowania:
gromadzenie, rejestrowanie, modyfikacja,
konsultowanie, udostępnianie itp.

• Administrator danych
Instytucja lub organ Wspólnoty (np. Komisja,
Parlament, Rada lub jedna z agencji) lub dyrekcja generalna, oddział lub każda inna jednostka
organizacyjna działająca w ich imieniu, która
określa cele i sposoby przetwarzania danych.

Rozporządzenie 45/2001
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 (Dz.U. L 8 z dn.
12.1.2001) wprowadza w życie postanowienia art.
286 Traktatu WE i tworzy ramy prawne dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez instytucje
i organy Wspólnoty..
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Europejski Inspektor Ochrony Danych jest niezależnym
organem nadzoru odpowie-dzialnym za kontrolę
i stosowanie rozporządzenia 45/2001 oraz każdego
innego aktu wspólnotowego dotyczącego ochrony
danych osobowych.
Pełni rolę doradczą względem instytucji i organów
Wspólnoty oraz osób, których dane dotyczą w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Inspektorzy ochrony danych
Rozporządzenie 45/2001 przewiduje powołanie inspektora ochrony danych w każdej instytucji lub
organie Wspólnoty. Inspektorzy zapewniają stosowanie
rozporządzenia oraz dbają o to, aby przetwarzanie
danych nie naruszało praw i wolności osób, których
dane dotyczą.

Tak. Przed zarejestrowaniem lub po zarejestrowaniu
danych administrator danych powinien przekazać
osobom, których dane dotyczą, informacje m.in. o:
–
–
–
–

tożsamości administratora danych,
celu przetwarzania danych,
odbiorcach danych,
prawach osób, których dane dotyczą.

Czy mogę sprawdzić, jakie dane, które mnie
dotyczą, są przetwarzane przez instytucje?
Na Twoją prośbę administrator danych ma obowiązek:
– udostępnić Ci Twoje dane osobowe oraz niektóre
informacje dotyczące przetwarzania danych,
– poprawić dane nieprawidłowe lub niekompletne,
– zablokować dostęp do danych, jeżeli są one
nieprawidłowe,
– usunąć dane w przypadku, gdy ich przetwarzanie
jest niedozwolone,
– powiadomić osoby trzecie, którym zostały przekazane dane, o usunięciu, poprawieniu lub zablokowaniu Twoich danych osobowych.

