
 

Twoje prawa 
 

Masz prawo do kontroli swoich danych 

osobowych, które możesz realizować m. in. 

poprzez żądanie informacji odnośnie 

przetwarzania Twoich danych. 
 

Możesz żądać uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania danych osobowych, czasowego  

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania  

lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane  

z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne  

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 

Możesz wnieść do administratora danych 

sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych  

w celach marketingowych lub przekazywania 

innemu administratorowi danych. To uprawnienie  

Ci nie przysługuje, gdy Twoje dane  

są przetwarzane na podstawie zgody, 

szczególnego przepisu prawa lub w związku  

z wykonaniem umowy zawartej  

z administratorem. 
 

Możesz wystąpić do administratora z żądaniem 

zaprzestania przetwarzania Twoich danych 

osobowych, uzasadniając żądanie swoją 

szczególną sytuacją. To uprawnienie Ci nie 

przysługuje, gdy Twoje dane są przetwarzane na 

podstawie zgody, szczególnego przepisu prawa 

lub w związku z wykonaniem umowy zawartej  

z administratorem. 

 

Pamiętaj: 
 

Aby skorzystać ze swoich uprawnień zwróć 
się bezpośrednio do administratora danych,  

który posiada Twoje dane! 
 

 
Kto chroni nasze dane? 
Generalny Inspektor  

Ochrony Danych Osobowych 
 

� Kontroluje zgodność przetwarzania 

danych z przepisami o ochronie danych 

osobowych 
 

� Wydaje decyzje administracyjne  

i rozpatruje skargi w sprawach 

wykonania przepisów o ochronie 

danych osobowych  
 

� Prowadzi rejestr zbiorów danych  

oraz udziela informacji  

o zarejestrowanych zbiorach 
 

� Opiniuje projekty ustaw  

i rozporządzeń dotyczących ochrony 

danych osobowych 
 

� Inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia 

w zakresie doskonalenia ochrony 

danych osobowych 
 

� Uczestniczy w pracach 

międzynarodowych organizacji  

i instytucji zajmujących się 

problematyką ochrony danych 

osobowych. 
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Uprawnienia 
Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych 
Osobowych 

 

W razie naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych może m.in. nakazać: 
 

� Usunięcie uchybień 
 

� Uzupełnienie, uaktualnienie, 

sprostowanie, udostępnienie lub 

nieudostępnienie danych osobowych 
 

� Zastosowanie dodatkowych środków 

zabezpieczających zgromadzone dane 

osobowe 
 

� Wstrzymanie przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego 
 

� Zabezpieczenie danych  

lub przekazanie ich innym podmiotom 
 

� Usunięcie danych osobowych 
 

W razie stwierdzenia, że działanie  

lub zaniechanie kierownika jednostki 

organizacyjnej, jej pracownika lub innej 

osoby fizycznej będącej administratorem 

danych wyczerpuje znamiona 

przestępstwa określonego w ustawie, 

Generalny Inspektor kieruje do organu 

powołanego do ścigania przestępstw 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, 

dołączając dowody dokumentujące 

podejrzenie. 

 

 
 



 

28 stycznia 
 

Dzień Ochrony Danych Osobowych 

 
O ustanowieniu dnia 28 stycznia świętem 

ochrony danych osobowych zadecydował Komitet 

Ministrów Rady Europy, biorąc pod uwagę,  

że tego dnia obchodzona jest rocznica otwarcia 

do podpisu Konwencji 108 Rady Europy z dnia  

28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób  

w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych – najstarszego aktu 

prawnego o zasięgu międzynarodowym, 

kompleksowo regulującego zagadnienia związane 

z ochroną danych osobowych. 

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić 

uwagę wszystkich obywateli państw Europy  

na kwestie związane z ochroną danych  

i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy 

w tym zakresie. 

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych  

jest obchodzony od 2007 r.  

 

 

 

 
Kontakt 

 

 
Biuro Generalnego Inspektora  

Ochrony Danych Osobowych 

 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

Tel./fax: 22 860 70 86 

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl 

 

patroni medialni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

www.giodo.gov.pl 

www.edugiodo.giodo.gov.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŻDY MA PRAWO  
DO OCHRONY DOTYCZĄCYCH GO 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

 

V Dzień Ochrony Danych 

Osobowych 

2011 
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