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Listopad 2019 r. 

 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane 

 

RODO kładzie szczególny nacisk na to, aby osoby, których dane są przetwarzane przez 

placówki oświatowe, miały większy dostęp do informacji na temat podejmowanych przez 

dyrekorów działań. Osoby mają też mieć większą kontrolę nad danymi, które przekazują 

placówkom oświatowym. 

Kwestię tę poruszono już w preambule do unijnego rozporządzenia, gdzie mowa jest 

o tym, iż skuteczna ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej zależy głównie od tego, 

jak bardzo wzmocnione oraz doprecyzowane zostaną prawa osób, których dane dotyczą 

RODO określa następujące prawa osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza 

placówka oświatowa: 

1. Prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych (art. 12 RODO); 

2. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) - uzyskiwanie dostępu do swoich danych 

osobowych; 

3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - żądanie korekty danych osobowych, 

które są nieprawidłowe, niedokładne lub niepełne; 

4. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądanie usunięcia danych osobowych, 

jeśli nie są już potrzebne lub gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądanie ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach; 

6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymanie danych osobowych 

w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także przesłania tych danych 

innemu administratorowi (przenoszenie danych); 

7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych w celach marketingowych lub z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją; 

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 

RODO). 
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Ad. 1 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez placówki oświatowe, muszą być 

poinformowane o szczegółach tego procesu w tym m. in., kto jest administratorem danych, czy 

został wyznaczony inspektor ochrony danych, jaki jest cel przetwarzania, okres przetwarzania 

danych osobowych.. Prawo to dotyczy klauzul informacyjnych, których treść szczegółowo 

została opisana w art. 13 i art. 14 RODO. 

Ad. 2 

Osoba, której dane osobowe przetwarza placówka oświatowa, ma prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy przetwarzane są jej jakiekolwiek dane osobowe. 

Jeżeli tak, to ma prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii i uzyskania 

dodatkowych istotnych informacji (takich jak uzasadnienie przetwarzania jej danych 

osobowych, kategorie wykorzystanych danych itp.). 

Wykonywanie prawa dostępu powinno być łatwe i możliwe w „rozsądnych odstępach 

czasu”. Udostępnienie przez placówkę oświatową kopii danych osobowych powinno być 

nieodpłatne. Każda kolejna kopia może podlegać rozsądnej opłacie. Jeśli żądanie jest 

przekazywane elektronicznie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), udzielane 

informacje także powinny być przekazywane w powszechnie używanym formacie 

elektronicznym, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. 

Prawo to nie jest absolutne: wykonywanie prawa dostępu do danych osobowych nie 

powinno negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym na tajemnice handlowe 

lub własność intelektualną. 

Przykład: 

Wypożyczasz książki z biblioteki. Możesz zwrócić się do biblioteki o podanie Twoich 

danych osobowych będących w jej posiadaniu. Wówczas biblioteka powinna udostępnić 

Ci wszelkie posiadane informacje na Twój temat; na przykład: dane dotyczące 

wypożyczanych książek, książek zwracanych po terminie czy jakichkolwiek kar, którymi 

Cię obciążono. 

Ad. 3 

Jeśli osoba, której dane osobowe przetwarza placówka oświatowa, uzna, że jej dane 

mogą być nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne, może poprosić o korektę swoich 

danych. Dane muszą zostać poprawione bez zbędnej zwłoki (zasadniczo w ciągu miesiąca), 

a jeśli nie zostaną poprawione, należy podać uzasadnienie niewykonania danego żądania. 
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Przykład: 

Biuro informacji kredytowej przetwarza informacje dostarczone przez właściciela 

nieruchomości wynajmowanej przez Ciebie w przeszłości. Informacje te dotyczą 

trzymiesięcznych zaległości w czynszu. Właśnie zakończył się proces sądowy, w którym 

orzeczono na Twoją korzyść, że roszczenia dotyczące zaległego czynszu były 

bezpodstawne. Możesz zatem wystąpić do biura informacji kredytowej o skorygowanie 

Twoich danych, aby uniknąć w przyszłości problemów związanych z przetwarzaniem 

wniosków o przyznanie kredytu. 

Ad. 4 

Jednym z najważniejszych praw jakie daje RODO, jest prawo usunięcia danych 

osobowych, inaczej nazywane prawem do bycia „zapomnianym”. Każda osoba, której dane 

osobowe są przetwarzane może zwrócić się do placówki oświatowej z żądaniem ich usunięcia. 

Oczywiście nie jest tak, że już samo zwrócenie się do podmiotu, który przetwarza dane, 

automatycznie powoduje konieczność ich usunięcia. RODO wskazuje przypadki, kiedy z takim 

żądaniem można się zwrócić: 

1. brak podstawy prawnej do ich przetwarzania – najprostszym przykładem jest tutaj 

cofnięcie zgody. Przykładowo osoba fizyczna wyraziła zgodę na przetwarzanie jej 

danych w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska przez administratora „X” w celu 

otrzymywania od niego powiadomień np. o promocjach. Jeśli już nie chcemy 

otrzymywać takich informacji, wystarczy napisać maila z żądaniem usunięcia tych. Jeśli 

administrator otrzyma takie żądanie, nie ma prawa dalej wysyłać swoich ofert, a co 

więcej musi dane trwale skasować. 

2. zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone – 

przykładowo osoba fizyczna przekazała swoje dane innej osobie w celu stworzenia dla 

niej oferty marketingowej i jej przesłania do niej. Jeśli osoba ta nie będzie 

zainteresowana przesłaną ofertą, również może żądać usunięcia swoich danych – cel 

przetwarzania został już zrealizowany. 

3. wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. 

RODO przewiduje jeszcze inne podstawy żądania do usunięcia danych, ale wskazane 

powyżej są najważniejsze i zapewne najczęściej będą pojawiać się w praktyce stosowania 

rozporządzenia. 
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Skoro wiadomo już kiedy można żądać usunięcia naszych danych należy również 

powiedzieć, kiedy takiego żądania nie można realizować. Nie można żądać usunięcia naszych 

danych w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne: 

1) w celach profilaktyki zdrowotnej (przykład: zapewnienie opieki zdrowotnej); 

2) do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

3) w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

4) do celów archiwalnych w interesie publicznym; 

5) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania. 

Przykłady: 

Dane powinny zostać usunięte: 

Jesteś użytkownikiem serwisu społecznościowego. Po jakimś czasie rezygnujesz z bycia jego 

członkiem. Przysługuje Ci prawo do zażądania od firmy usunięcia Twoich danych 

osobowych. 

Dane nie mogą zostać niezwłocznie usunięte: 

Nowy bank oferuje kredyt mieszkaniowy na dobrych warunkach. Kupujesz nowy dom 

i decydujesz się na zmianę banku. Zwracasz się z wnioskiem do starego banku o zamknięcie 

wszystkich rachunków i żądasz usunięcia wszystkich danych osobowych. Stary bank 

podlega jednak przepisom prawa bankowego, zgodnie z którym banki mają obowiązek 

przechowywania wszystkich danych dotyczących klientów przez 10 lat. Stary bank nie może 

tak po prostu usunąć Twoich danych. W takim przypadku możesz wystąpić o ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych. Wówczas bank będzie mógł przechowywać Twoje dane 

wyłącznie przez wymagany prawem okres, a ponadto nie będzie mógł w inny sposób 

przetwarzać Twoich danych. 

Dane powinny zostać usunięte: 

Po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej imienia i nazwiska pojawił się odsyłacz do 

artykułu w gazecie. Informacje zawarte w artykule pochodzą sprzed wielu lat i dotyczą 

sprawy, której przedmiotem była aukcja nieruchomości związana z postępowaniem 

windykacyjnym, rozstrzygniętej dawno temu, a więc obecnie niemającej znaczenia. Jeżeli 

nie jesteś osobą publiczną, a Twój interes (usunięcie tego artykułu) przeważa nad interesem 

publicznym (posiadanie dostępu do tych informacji), wówczas administrator wyszukiwarki 

internetowej ma obowiązek usunięcia z wyników wyszukiwania wszystkich linków 

odsyłających do stron internetowych zawierających Twoje imię i nazwisko. 
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Ad. 5 

RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. 

Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione 

są w art. 18 RODO: 

1) kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje 

do momentu, kiedy zostaną one poprawione; 

2) w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych; 

3) kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich 

osoba, do której one należą; 

4) w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest 

podstawny. 

„Ograniczenie” oznacza, że dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem 

przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego UE. Przed 

uchyleniem ograniczenia przetwarzania osoba, która żądała ograniczenia, musi zostać o tym 

powiadomiona. 

Przykład: 

Nowy bank na krajowym rynku oferuje kredyty mieszkaniowe na dobrych warunkach. 

Kupujesz nowy dom, więc decydujesz się zmienić bank. Zwracasz się z wnioskiem do 

starego banku o zamknięcie wszystkich rachunków i żądasz usunięcia wszystkich danych 

osobowych. Stary bank podlega jednak przepisom prawa bankowego, zgodnie z którym 

banki mają obowiązek przechowywania wszystkich danych dotyczących klientów przez 

10 lat. Stary bank jest prawnie zobowiązany do przechowywania danych osobowych, 

ale w dalszym ciągu możesz zażądać ograniczenia przetwarzania, co daje pewność, że 

dane te nie zostaną przypadkowo wykorzystane w niechcianym celu 

Ad. 6 

Jeśli placówka oświatowa przetwarza dane na podstawie zgody lub umowy, to osoba, 

której dane osobowe placówka oświatowa przetwarza może zwrócić się do o przeniesienie 

danych osobowych do osoby, której dane dotyczą. 
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Osoba ta może również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez placówkę 

oświatową do innej instytucji wskazanej przez osobę wnioskującą, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

Przykład: 

Masz profil na jednym z portali społecznościowych. Dochodzisz do wniosku, że nowy 

konkurencyjny serwis społecznościowy jest bardziej odpowiedni z uwagi na Twoje 

preferencje i wiek. Możesz zwrócić się do serwisu, którego obecnie jesteś 

użytkownikiem, o przeniesienie Twoich danych osobowych, w tym zdjęć, do nowego 

serwisu społecznościowego. 

Ad. 7 

Osoba, której dane osobowe przetwarza placówka oświatowa, ma prawo wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych i zażądać zaprzestania przetwarzania 

danych osobowych, w przypadku gdy są one przetwarzane: 

1) na potrzeby marketingu bezpośredniego; 

2) do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych; 

3) w uzasadnionym interesie placówki oświatowej lub w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Po wniesieniu sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego placówce oświatowej nie 

wolno dłużej wykorzystywać danych osobowych osoby, której dotyczą, i musi ona wykonać 

żądanie bez pobierania żadnej opłaty. 

Niemniej jednak placówka oświatowa może nadal przetwarzać dane osobowe pomimo 

wniesionego sprzeciwu, jeżeli: 

1) w przypadku badań naukowych, historycznych bądź statystycznych przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

2) w przypadku uzasadnionego interesu lub wykonywania zadania realizowanego 

w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej placówka 

oświatowa wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą. Wówczas wymagane jest wyważenie interesów obu stron. 

Gdy placówka oświatowa nawiązuje kontakt z osobą, której dane dotyczą, powinna 

powiadomić ją o przysługującym jej prawie sprzeciwu. 
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Przykład: 

Masz dwa bilety na koncert ulubionego zespołu zakupione od firmy sprzedającej bilety 

online. Po zakupie firma bombarduje Cię reklamami koncertów i wydarzeń, które Cię 

nie interesują. Informujesz internetowego sprzedawcę, że nie chcesz otrzymywać 

kolejnych materiałów reklamowych. W tym momencie firma powinna zaprzestać 

przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

więc po jakimś czasie nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail od tej firmy. Nie 

powinna też naliczyć za to żadnych opłat. 

Ad. 8 

Prawo do wniesienia skargi jako jednego ze środków ochrony prawnej zostało 

uregulowane w art. 77 RODO. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, każda osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. Prawo do wniesienia skargi osoba, której 

dane dotyczą może realizować bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych oraz 

innych środków ochrony prawnej przed sądem. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

w razie jednego naruszenia osoba zarówno wniosła skargę do PUODO, jak i wniosła do sądu 

powództwo cywilne przeciwko administratorowi lub procesorowi, który dopuścił się uchybień 

w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych. 

 

 

Z poważaniem 

Inspektor Ochrony Danych 


