
Procedura usuwania/ ograniczenia/udostępnienia danych/ 

przenoszenia/sprostowania/sprzeciw przeciwko przetwarzaniu, w tym profilowaniu czy 

celach statystycznych w firmie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1. Po wpłynięciu żądania od osoby, której dane dotyczą, wprowadzane jest takie 

zgłoszenie do Rejestru żądań. 

2. Pracownik Administratora kontaktuje się z osobą zgłaszającą maksymalnie w przeciągu 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia i prosi o przesłanie wypełnionego formularza 

dotyczącego żądania w formie papierowej lub elektronicznej, jednocześnie dokonując 

weryfikacji tożsamości. 

3. Poprawna weryfikacja osoby zgłaszającej żądanie powoduje rozpatrzenie wniosku z 

żądaniem, jeśli nie ma przeszkód prawnych, żądanie osoby, której dane dotyczą zostaje 

niezwłocznie spełnione, najdalej w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia 

Administratorowi wypełnionego wniosku. 

4. Usunięcie danych jest wykonywane przez Administratora ze wszystkich systemów, baz 

i nośników danych trwale oraz informowany jest Przetwarzający, który również usuwa 

dane a następnie osoba, której dane dotyczą jest o tym informowana. 

5. Ograniczenie przetwarzania danych wykonywane jest w zakresie wskazanym przez 

wnioskodawcę zarówno u Administratora jak i Przetwarzających, a następnie 

informowana jest osoba, której dane dotyczą. 

6. Udostępnienie danych wykonywane jest przez Administratora na wniosek osoby, której 

dane dotyczą i wskazanego podmiotu, do którego dane mają być przeniesione. 

Administrator kontaktuje się z podmiotem do którego dane maja być przeniesione i w 

jakiej formie, w miarę możliwości wykonuje polecenia podmiotu do którego mają trafić 

dane, przesyła dane w formie zaszyfrowanej lub papierowej do wskazanego podmiotu, 

informuje Przetwarzających i wnosi o usunięcie danych osoby wnioskującej a następnie 

informuje osobę o wykonaniu żądania. 

7. Prawo do sprostowania jest realizowane przez Administratora, który udostępnia dane 

osoby, której dotyczą w formie skanów jeśli jest to dokumentacja papierowa lub w 

formie dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji elektronicznej. Jeśli osoba 

zgłaszająca takie żądanie nadal będzie wnosić o sprostowanie Administrator poprosi o 

przesłanie nowych, poprawionych danych i zastąpi stare nowymi, jednocześnie 

przesyłając nowe dane do podmiotów Przetwarzających, oraz informuje osobę 

wnioskującą o sposobie załatwienia sprawy. 

8. Sprzeciw przeciwko profilowaniu wykonywany jest poprzez natychmiastowe 

zaprzestanie przetwarzania danych w ten sposób przez Administratora i 

poinformowanych Przetwarzających oraz informowana jest osoba wnioskująca o 

podjętych czynnościach. 

Powyższe żądania są dokumentowane w Rejestrze żądań i poprzez formularze żądania oraz 

podpisanie formularza z odpowiednią adnotacją przez 2 pracowników wyznaczonych do 

realizacji. 

 



 


