
 

Załącznik: Prawa użytkownika 
 
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili 
wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania 
Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody.  
 
Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do (i) uzyskania 
informacji, (ii) sprostowania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, (v) przenoszenia danych 
i/lub (vi) sprzeciwu wobec przetwarzania. Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone przez 
krajowe prawo ochrony danych. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami zgodnie 
z informacją w punkcie III. 
 
Szczegółowe informacje: 
 
(i) Prawo do uzyskania informacji: Użytkownik ma ew. prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy 
dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak jest, ma prawo do uzyskania informacji o 
tych danych osobowych. Prawo do uzyskania informacji obejmuje m. in. cele przetwarzania, kategorie 
przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym udostępniono 
dane osobowe. Ponadto użytkownik ma ew. prawo otrzymać kopię danych osobowych, które są 
przedmiotem przetwarzania. Prawo to nie jest jednak nieograniczone, ponieważ prawa innych osób 
mogą ograniczać prawo użytkownika do otrzymania kopii.  

 
(ii) Prawo do sprostowania: Użytkownik ma ew. prawo do sprostowania dotyczących go danych 
osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celu przetwarzania użytkownik ma prawo 
zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także na podstawie uzupełniającego 
oświadczenia.  
 
(iii) Prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”): W określonych warunkach użytkownik 
ma prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani 
usunąć dane osobowe. 
 
(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych warunkach użytkownik ma prawo zażądać 
ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną 
zaznaczone i będą przez nas przetwarzane tylko do określonych celów.  
 
(v) Prawo do przeniesienia danych: W określonych warunkach użytkownik ma prawo do otrzymania 
dotyczących go danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w ustrukturyzowanym, 
popularnym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu 
podmiotowi odpowiedzialnemu bez naszej ingerencji.  
 
 
 

 

 
 

 
 

(vi) Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 

W szczególnej sytuacji użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących 

go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ustęp 1 litera e) (przetwarzanie danych 

w interesie publicznym) oraz litera f) (przetwarzanie w skutek prawnie uzasadnionych interesów) 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy 

dalej przetwarzać jego danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i uzasadnione 

podstawy do przetwarzania, które mają nadrzędny charakter wobec interesów, praw i wolności 

użytkownika lub przetwarzanie to służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń 

prawnych.  

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo 

wnieść w każdej chwili sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do 

celów takiej reklamy. Powyższe dotyczy również profilowania, o ile jest ono związane z 

marketingiem bezpośrednim. 

 


