
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – PROCEDURA 

I. Podstawowe Definicje 

 
Ilekroć w niniejszej Procedurze użyte są poniższe terminy należy przez nie rozumieć: 

1. Administrator – „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania 

danych osobowych. 

2. Administratorem jest: Robert Weber prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medical 

Progress Robert Weber z siedzibą pod adresem: aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, NIP: 

9730369521, REGON: 977978597, adres poczty elektronicznej: biuro@medicalprogress.pl, 

telefon: +48 730301140, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  

3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

4. Podmioty Danych – oznacza zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizyczne, 

których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. 

5. Dane wrażliwe – oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności 

lub orientacji seksualnej tej osoby. 

6. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

7. Prawa Podmiotów Danych – oznacza Prawa podmiotów danych określone w art. 13 i 14 

RODO, oraz w art. 15–22 i 34 RODO. 

8. Wniosek Podmiotu Danych – oznacza żądanie osoby, której dane są przetwarzane przez 

Administratora, realizacji przysługujących jej praw: prawa dostępu do danych, prawa do 

sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa 

do przeniesienia danych. 

9. Wykaz skrótów: 

Administrator - Administrator danych osobowych; 

IOD - Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 

UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ do spraw ochrony danych osobowych; 

RODO - Rozporządzenie 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). 
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II. Prawa podmiotów danych 

 

1. Prawo do informacji 

Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo 

dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności, gdy informacje są kierowane do 

dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 

RODO, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 RODO w sprawie 

przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych 

przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można 

udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.  

1.1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą  

Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator, podczas 

pozyskiwania danych osobowych, podaje jej wszystkie następujące informacje:  

1) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane 

kontaktowe swojego przedstawiciela; 

2) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 

3) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania; 

4) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora 

lub przez stronę trzecią; 

5) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 

6) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Poza informacjami, o których mowa powyżej, podczas pozyskiwania danych osobowych 

administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do 

zapewnienia rzetelności przejrzystości przetwarzania: 

1) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu;  

2) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia danych;  

3) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych – informacje o 

prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

4) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

5) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym 

lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;  

6) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  

– istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu  

i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 

dotyczą.  

 

Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel,  

w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on 



osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych 

informacji, o których mowa w ust. 2. 

1.2 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny 

niż od osoby, której dane dotyczą 

Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator podaje 

osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: 

1) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz tożsamość i dane kontaktowe swojego 

przedstawiciela, jeżeli istnieje; 

2) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 

3) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną 

przetwarzania; 

4) kategorie odnośnych danych osobowych;  

5) gdy ma to zastosowanie – informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach 

odbiorców;  

6) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych 

odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Poza informacjami, o których mowa powyżej, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, 

następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania 

wobec osoby, której dane dotyczą: 

1) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu; 

2) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – 

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią; 

3) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia danych; 

4) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych – informacje  

o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6) źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one 

ze źródeł publicznie dostępnych; 

7) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  

– istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu  

i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 

dotyczą. 

 

Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator podaje: 

1) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca 

– mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych; 

2) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą  

– najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub jeżeli 

planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym 

ujawnieniu. 

 



Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel,  

w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, 

której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji. 

 

2. Prawo dostępu do danych 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do 

uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:  

1) cele przetwarzania;  

2) kategorie odnośnych danych osobowych; 

3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub 

organizacjach międzynarodowych; 

4) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie 

jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, 

oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą  

– wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  

– przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania,  

a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla 

osoby, której dane dotyczą. 

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, 

administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów 

administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i 

jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  

3. Prawo do sprostowania 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. 

 

4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 

dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 

dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane; 

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania; 



3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 

lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec 

przetwarzania; 

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 

administrator; 

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.  

 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

w następujących przypadkach: 

1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

 

6. Prawo do przenoszenia danych 

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, jeżeli: 

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz 

2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

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. 

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

 

7. Prawo do sprzeciwu 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

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. 



Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 

zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

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

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

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowanie 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej 

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba, że decyzja: 

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,  

a administratorem; 

2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega 

administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie 

uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub 

3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

 

III. Procedura rozpatrywania Wniosków podmiotów danych 

 

1. Wszelkie Wnioski Podmiotów Danych mogą być zgłaszane: 

1) na piśmie, na adres Administratora: Medical Progress Robert Weber, aleja Kasztanowa  

3a-5, 53-125 Wrocław; 

2) pocztą elektroniczną, na adres: biuro@medicalprogress.pl 

2. Wniosek powinien zawierać: dane Podmiotu Danych składającego Wniosek (imię i nazwisko, adres 

korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), rodzaj prawa, 

którego dotyczy Wniosek oraz uzasadnienie Wniosku. 

3. Podmiot Danych otrzyma odpowiedź w ciągu jednego miesiąca od złożenia Wniosku.  

W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie dwa miesiące. 

Podmioty Danych zostaną poinformowane o tym przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od 

złożenia Wniosku. 

4. Wyznaczona osoba przechowuje wniosek, kopię odpowiedzi oraz wszelkie inne informacje istotne 

dla przygotowania przez okres dwóch lat. 

5. Jeżeli Wniosek zostanie odrzucony, Podmiot danych zostanie poinformowany w ciągu jednego 

miesiąca o  

1) przyczynie odmowy,  

2) prawie do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru oraz  

3) prawie do skorzystania z sądowego środka ochrony. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r. 

2. Niniejsza Procedura dostępna jest na stronie internetowej Administratora pod adresem 

https://medicalprogress.pl w zakładce ,,Prawa Podmiotów’’. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Procedury w przypadku 

zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszej Procedury lub nałożenia 

https://medicalprogress.pl/


na Administratora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Administratora, 

a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Administratora i obsługi Usługobiorców. 

4. O zmianie niniejszej Procedury Administrator powiadamia przez zamieszczenie w widoczny sposób 

na stronie internetowej Administratora pod adresem https://medicalprogress.pl informacji o 

zmianie Procedury zawierającej zestawienie zmian. Podmioty danych, które podały 

Administratorowi swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostaną dodatkowo 

powiadomione o zmianie niniejszej Procedury przez przesłanie na adres poczty elektronicznej 

(adres e-mail) informacji o zmianie wraz z zestawieniem zmian Procedury.  
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