
Prawa osób, których dane dotyczą. 

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

• Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie 

zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu 

danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, 

zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie 

ich usunięcia; 

• Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię 

przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 

• Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne 

niezgodności, lub błędy przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełniać je, jeśli są 

niekompletne; 

• Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których 

przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których 

zostały zebrane; 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, 

Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem 

operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, 

zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia 

przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca 

na dalsze przetwarzanie danych); 

• Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są 

przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda 

dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich 

odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu 

podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości 

zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, 

której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych 

osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego 

sprzeciwu; 

• Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane 

dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na 

podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub 

statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym 

zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 

• Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody 

osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej 

zgody. 

• Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której 

dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych należy składać: 

• w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: ul. Wąwozowa 018 lok. 110, 

Warszawa, 

• drogą e-mailową na adres: iod@nasksa.pl. 

mailto:iod@nasksa.pl


Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu 

o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka 

rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych, Administrator zachęca do posługiwania się 

pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę 

prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności. 

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W 

razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o 

przyczynach takiego przedłużenia. 

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-

mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

Zasady pobierania opłat 

Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane 

w przypadkach: 
• zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest 

bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 50 

zł. 

Powyższa opata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania. 
• zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie 

nieuzasadnionych; w takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w 

wysokości 50 zł. 

Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem 

żądanych działań. 

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty, osoba, której dane dotyczą, może złożyć 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Joanna Mrowicka, MBA 

   

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:  

➢ pisemnie - adres siedziby Administratora: ul. Wąwozowa 18 lok. 010, 02-796 Warszawa; 
➢ elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl; 
➢ telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331. 
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