
Wpisz frazę której szukasz

Infolinia Urzędu 606-950-000

10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych
przez RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza
Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony

Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych

przez rozporządzenie.

 Masz prawo wiedzieć, co będzie się działo z Twoimi danymi

Powinieneś wiedzieć, kto, na jakiej podstawie i po co przetwarza Twoje dane osobowe.

Firma bądź instytucja, która nimi dysponuje, powinna Cię o tym poinformować. Ma też

obowiązek wskazać, jakie prawa daje Ci RODO. A masz prawo m.in. do: dostępu do

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,

wniesienia sprzeciwu czy do tego, by być poinformowanym

o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Realizując obowiązek

informacyjny, administrator musi też wskazać, jak długo będzie przechowywał Twoje dane, oraz podać dane kontaktowe inspektora ochrony

danych (IOD), jeśli go wyznaczył.

 Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie – świadomie i dobrowolnie – zgoda,masz prawo w dowolnym

momencie ją wycofać i nie może to rodzić dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji (np. podwyższenia opłaty za usługi). Pamiętaj, że

cofnięcie zgody powinno być równie łatwe jak jej udzielenie.

 Powinieneś być informowany w sposób dla Ciebie zrozumiały

Wszelkie przekazywane Ci informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych powinny być sformułowane jasnym i prostym, zrozumiałym

dla Ciebie językiem. Dotyczy to również komunikatów informacyjnych związanych z korzystaniem z usług internetowych czy aplikacji

mobilnych. Jeśli ich nie rozumiesz lub nie są dla Ciebie wystarczająco zrozumiałe, zwracaj się do administratora o przekazanie dodatkowych

wyjaśnień.

 Nie zawsze masz z prawo do bycia zapomnianym

Wprawdzie RODO przyznało Ci prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych), ale pamiętaj, że nie jest ono bezwzględne. Możesz żądać

jego realizacji np. wówczas, gdy: dane stały się zbędne do realizacji zakładanych celów, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem albo

wycofałeś swoją zgodę i nie ma innej przesłanki legalizującej ich wykorzystywanie.

Pamiętaj jednak, że nie w każdej sytuacji masz prawo do bycia zapomnianym. Tak jest choćby wtedy, gdy dany podmiot (np. szkoła, gmina czy

przychodnia) musi wykorzystywać Twoje dane, by zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny.

 Masz prawo do informacji o naruszeniu Twoich danych

Wyciek danych, ich zagubienie czy udostępnienie osobom niepowołanym – to się zdarza. I jeżeli rodzi to dla Ciebie poważne zagrożenie, to
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nie dziw się, że administrator Cię o tym informuje – taki ma obowiązek. Zastosuj się więc do jego wskazówek, dzięki którym możesz

zminimalizować zagrożenie. Czasami np. zmiana hasła w systemie internetowym czy zastrzeżenie dokumentów pozwoli Ci zabezpieczyć

swoje dane i uniknąć np. kradzieży tożsamości i związanych z tym konsekwencji, jak np. zaciągnięcie w Twoim imieniu pożyczki.

W razie wątpliwości kontaktuj się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych, który ma Ci

w takiej sytuacji pomóc.

 Jeśli wniesiesz sprzeciw – marke�ng nie może być prowadzony

Jeżeli Twoje dane są wykorzystywane w celach marke�ngowych, a więc do przedstawiania Ci oferty towarów czy usług, w dowolnym

momencie możesz się temu sprzeciwić. Jeżeli to zrobisz, Twoich danych nie wolno już wykorzystywać do takich celów.

 Chroń dzieci przed nieuczciwymi praktykami

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby poniżej 16. roku życia, pamiętaj, że gdy korzysta ona z tzw. usług społeczeństwa

informacyjnego (świadczonych drogą elektroniczną), a więc portali społecznościowych, aplikacji czy gier, to Ty decydujesz o udzieleniu zgody

na przetwarzanie jej danych osobowych. To ważne, bo dzieci często są mniej świadome ryzyka i konsekwencji przetwarzania ich danych

osobowych. RODO wskazuje, że należy im zapewnić szczególną ochronę, gdy ich dane są wykorzystywane do celów marke�ngowych czy

tworzenia profili osobowych. Zwracaj uwagę, czy komunikaty kierowane do nich przez administratora są sformułowane językiem, który są

one w stanie zrozumieć.

 Realizacji swoich praw żądaj najpierw od administratora

Jeżeli uważasz, że ktoś nieprawidłowo postępuje z Twoimi danymi, to z nim (lub z wyznaczonym przez niego IOD) skontaktuj się w pierwszej

kolejności i zażądaj wyjaśnień lub spełnienia Twojego żądania,

np. sprostowania danych, odnotowania sprzeciwu, usunięcia danych.

 Możesz dochodzić odszkodowania przed sądem

Pamiętaj! Jeśli podmiot, który dysponuje Twoimi danymi, wykorzystuje je niezgodnie z RODO, a Ty poniosłeś przez to szkodę majątkową lub

niemajątkową, możesz dochodzić od niego odszkodowania, wszczynając postępowanie przed sądem. Masz do tego prawo niezależnie od

tego, czy zamierzasz złożyć skargę

do Prezesa UODO.

 Masz prawo złożyć skargę do Prezesa UODO

Niezależnie od wskazanych wyżej praw, możesz też złożyć na administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, aby było to skuteczne, wskaż: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania. Podaj też pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres

siedziby/zamieszkania, tego, kogo skarżysz oraz dokładnie opisz naruszenie. Określ, jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO. Nie

zapomnij też

o podpisie! Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce

„Skargi”.

2018-12-03

Inne aktualności

▪ Nie podejmując współpracy z organem nadzorczym, administrator naraża się na karę finansową

▪ Życzenia Świąteczne

▪ WSA podzielił argumenty UODO. Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa

▪ Skarga WhatsApp na decyzję EROD uznana przez TSUE za niedopuszczalną

▪ Pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO zatwierdzony

▪ Zaproszenie na spotkanie poświęcone kodeksom postępowania

▪ UODO po raz kolejny zbadał naruszenie ochrony danych osobowych przez Virgin Mobile

▪ EROD przyjęła wiążące decyzje w odniesieniu do Facebooka, Instagrama i WhatsApp
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▪ Prace EROD nad zaleceniami dotyczącymi wiążących reguł korporacyjnych

▪ Kolejna kara dla operatora telekomunikacyjnego za brak zgłoszenia naruszenia

▪ #ODOlekcje: porozmawiajmy o prywatności

▪ „Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO” tematem kolejnego webinarium UODO

▪ Analiza ryzyka i działanie zgodnie z przyjętymi procedurami przeciwdziałają utracie danych

▪ #ODOlekcje – nowa inicjatywa w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”

▪ WSA: podmiot danych należy poinformować o naruszeniu bez zbędnej zwłoki

Prezes i Urząd
Aktualności
Prawo
Edukacja
Schengen
Współpraca
Zamówienia publiczne
Archiwum giodo.gov.pl

Infolinia UODO
606-950-000
czynna w dni robocze od: 10:00-14:00

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl
Godziny pracy: 8.00-16.00

© UODO 2018 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Strona główna | Kontakt
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