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1.

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zawiera opis zasad i procedur stosowanych przez pracowników
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, w celu
zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz realizacji obowiązkówOIP w
Białymstoku względem tych osób zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiegoi Rady(UE) 2016/679z dnia 27.04.2016r.w sprawieochronyosóbfizycznych
w związkuz przetwarzaniemdanych osobowychi w sprawie swobodnegoprzepływutakich
danychoraz uchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenieo ochroniedanych)oraz
Ustawy o ochronie danych osobowychz dnia 'I 0 maja 20"18r.
2. POSTANOWIENIAOGÓLNE

Podstawowe
zasadyprzetwarzania
danychosobowych

Wszyscy
pracownicy
Okręgowego
Inspektoratu
Pracyw Biatymstoku
sązobowiązani
doprzestrzegania
następujących
zasadpostępowania
z danymiosobowymi:

a) przetwarzanie
danychmusibyćzgodnez prawem,
oznacza
to w szczególności,
że przetwarzanie
odbywasię:

I

wzwiązku
z wypetnianiem
obowiązku
prawnego
naiożonego
naOIPw Biatymstoku

I wceluzawarcia
i wykonania
umowy,
którejstroną
jestosoba,
którejdanedotyczą,
I wzwiązku
z wykonywaniem
zadaniarealizowanego
w interesie
publicznym,
np.w przypadku
realizacjiprawadostępudoinformacjipublicznej,

I

na podstawie
zgodywyrażonejprzezosobę,którejdanedotyczą.
Zgodajednakjest tą
przesianką
legalizującą
przetwarzanie,
któramożezostaćwykorzystana
tylkow szczególnych
przypadkach
przewidzianych
prawemlub w sytuacjach
gdyprzetwarzanie
jest wymagane
dla
prawidiowejrealizacjizadania OIP w Biatymstoku,a żadna z ww. podstawnie ma

zastosowania.
W przypadku
zgodymusibyćonawyrażonaw sposóbwyraźnyi jednoznaczny,
w formiepisemnej,
w tymw formieelektronicznej.
Osoba,którejdanedotycząma prawow
dowolnym
momencie
wycofać
zgodę.

b) przetwarzanie
winnobyć rzetelnei odbywaćsię w sposóbprzejrzysty
dla osoby,którejdane
dotyczą.Zasadata oznacza,że osoba,którejdane dotycząjest informowana
o operacji
przetwarzania
i jej celach,a realizowana
jest w szczególności
poprzezobowiązki
i uprawnienia
informacyjne
opisanew niniejszymdokumencie;
c) daneosobowesązbieranetylkoi wytączniew konkretnych,
wyraźnych
i prawnieuzasadnionych
celachi niezostająprzetwarzane
dalejw sposóbniezgodny
z tymicelami.Dalszeprzetwarzanie
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tych danychdo celówarchiwalnych
w interesiepublicznym,
do celówbadańnaukowychlub
historycznych
orazdocelówstatystycznych
jest uznawane
zazgodnez pierwotnymi
celami;
d) dane, które są pozyskiwane
i dalej przetwarzane
musząbyć adekwatne,tj. stosowneoraz
ograniczone
do tego,co niezbędne
do osiągnięcia
celów,w którychsą przetwarzane.
Zasadata
oznaczamiędzyinnymiminimalizację
ilościzbieranych
informacji;
e) należyzapewnićabydanebylyprawidłowe
i w raziepotrzebyuaktualniane.
Ponadtonależy podjąć
wszelkiedziatania,abydaneosobowe,któresą nieprawidlowe
w świetlecelówich przetwarzania,
zostatyniezwtocznie
usuniętelub sprostowane.
Zasadata realizujesię w szczególności
poprzez
prawodo sprostowania
danych,prawodo usunięcia
danychorazprawodostępudo danych,
f)

danewinnybyćprzechowywane
w formieumożliwiającejidentyfikację
osoby,którejdotycząprzez
okresnie dtuższy, niż jest to niezbędnedo realizacjicelów,w którychsą przetwarzane.
Dane
osobowemożna przechowywać
przezokresdiuższy, o ile będąone przetwarzane
wyłączniedo
celówarchiwalnych
w interesiepublicznym,
do celówbadańnaukowych
lub historycznych
lub do
celówstatystycznych.
KaźdypracownikOIPw Białymstoku
jestzobowiązany
do niezwtocznego
przekazania
dokumentów
do archiwum
zakladowego
zgodniez regulacjami
Instrukcjikancelaryjnej
obowiązującejw
Państwowej
InspekcjiPracy.
Danearchiwizowane
powinnypodlegaćokresowemu
przeglądowi,
przynajmniej
raz na rok pod
kątemniezbędności
ich przechowywania,
a pozakończeniuokresuarchiwizacjipowinnybyć
niezwtocznie
usunięte
z zachowaniem
stosownych
procedur;

g) dane winny być przetwarzane
w sposóbzapewniającyich integralnośći poufność.Każdy
pracownikodpowiada
za wiaściwe
zabezpieczenie
danychosobowych,
któreprzetwarza,
w tym

ochronęprzedniedozwolonym
lub niezgodnym
z prawemprzetwarzaniem
oraz przypadkową
utratą, zniszczeniemlub uszkodzeniem
zgodnie z zasadami określonymiw Polityce
r

Bezpieczeństwa
Informatycznego
w Państwowej
InspekcjiPracyorazzarządzenia
Okręgowego
InspektoraPracyw Biatymstoku
w sprawiewprowadzenia
dodatkowych
zasad do Polityki
Bezpieczeństwa
Informatycznego.
2,1,Zasadyrealizacjiprawosób

Przyrealizacji
prawosób,którychdanedotycząnależyzapewnićaby:
a) wszelkieprzekazywane
informacje
bylysformulowane
wzwięzlej,przejrzystej,
zrozumiatej
i łatwo
dostępnejformie,jasnymi prostymjęzykiem,dostosowanym
do możliwości percepcyjnych
odbiorcy;

b) informacjiudzielanona piśmielub w inny sposób,w tym w stosownych
przypadkach
elektronicznie.
W szczególnych
przypadkach,
jeżeli osoba,którejdanedotyczą,tegozażąda,
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informacjimożna udzielićustnie,o ile innymisposobami
potwierdzisię tożsamośćosoby,której
danedotyczą(np.poprzezuzyskanie
wglądudodowoduosobistego);
c) uiatwićosobie,której dane dotyczą,wykonanieprawjej przystugujących
poprzezwdrożenie
odpowiednich
procedur
orazutatwienie
komunikacji;
d) informacji,poza obowiązkami
informacyjnymi,
udzielononiezwiocznie,
jednak nie późniejniż

w terminiemiesiącaod otrzymania
żądania. W raziepotrzebyterminten można przedlużyćo
kolejnedwa miesiące
z uwagina skomplikowany
charakterżądania lub liczbężądań. W takim
przypadku
jednakw terminiemiesiącaod otrzymania
żądania informujesię osobę,którejdane

dotycząo takimprzediużeniuterminu,
z podaniem
przyczyn
opóźnienia.
Jeźeliosoba,którejdane
dotyczą,przekazaia
swojeżądanie elektronicznie,
w miaręmożliwościinformacjetakże są
przekazywane
elektronicznie,
chybaże osobatazażąda innejformy.
e) jeżeli nie podejmiesiędziatańwzwiązkuz żądaniemosoby,którejdanedotyczą,to niezwiocznie,
najpóźniejw terminiemiesiącaod otrzymaniażądania, należy poinformować
ją o powodach

niepodjęcia
dziatańorazo możliwościwniesienia
skargidoorganunadzorczego
orazskorzystania
ze środkówochronyprawnejprzedsądem;

f) w przypadkupraw realizowanych
na wniosekosoby,której dane dotyczą,jeżeli istnieją
uzasadnionewątpliwościco do tożsamości tej osobyfizycznejskiadającejżądanie można
wymagać
dodatkowych
informacjiniezbędnych
dopotwierdzenia
tożsamościtej osoby;

g) jeżeli cele, w którychprzetwarzane
są daneosobowe,nie wymagająlub już nie wymagają
zidentyfikowania
osoby, której dane dotyczą,nie ma obowiązkuzachowania,uzyskaniaani
przetworzenia
dodatkowych
informacjiw celuzidentyfikowania
tej osobywyłączniepo to, by
zastosowaćsię do żądania wynikającego
z realizacjipraw.Gdymożna wykazać,że niejest sięw
staniezidentyfikować
osoby,którejdanedotyczą,w miaręmożliwościinformujesię ją o tym.
W takichprzypadkach
prawo,o któregorealizację
ta osobawystępuje
niemazastosowania,
chyba
że w celuwykonania
prawadostarczy
dodatkowych
informacji
pozwalających
jązidentyTikować.
3. PROCEDURY
REALIZACJIPRAWOSÓB
3.1.Obowiązkiinformacyjne

3.1.1. Prawodobyciapoinformowanymoprzetwarzaniudanychprzyzbieraniudanychodosoby,
którejdanedotyczą
1. W przypadku
zbieraniadanychosobowych
bezpośrednio
od osoby,którejdanedotycząpodczas
pozyskiwania
tychdanychpodajesięnastępujące
informacje:
a) tożsamośći danekontaktowe
administratora;
b) danekontaktowe
inspektora
ochronydanych;
c) celewjakichdokonujesię przetwarzania
orazpodstawę
prawnątegoprzetwarzania;
d) informacje
o odbiorcach
danychosobowych
lubo kategoriach
odbiorców,
jeżeli istnieją;
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e) gdy ma tozastosowanie
- informacje
ozamiarzeprzekazania
danychosobowych
do państwa
trzeciegolub organizacjimiędzynarodowej
orazo stwierdzeniu
lub brakustwierdzenia
przez

KomisjęEuropejską
odpowiedniego
stopniaochrony.W przypadku
przekazania
danychz
zastrzeżeniemodpowiednich
zabezpieczeń,
w tym wiąźącychregutkorporacyjnych
lub na
podstawie
zgody wyrażonej przez osobę,której dane dotycząalbo gdy przekazanie
jest
niezbędne
informujesię osobęo odpowiednich
lub wlaściwych
zabezpieczeniach.
Dodatkowo

przekazujesię jej informacjęomożliwościachuzyskaniakopii danychlub o miejscu
udostępnienia
danych;

f) okres,przezktórydaneosobowebędąprzechowywane,
a gdy niejest to możliwe, kiyteria
ustalaniategookresu;
g) informacje
o prawiedo żądania od administratora
dostępudodanychosobowych
dotyczących
osoby,którejdanedotyczą,ich sprostowania,
usunięcialub ograniczenia
przetwarzania
lub
o prawiedo wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,
a także o prawiedo przenoszenia
danych;
h) informację
o prawiewniesienia
skargidoorganunadzorczego;

i) informację,
czy podaniedanychosobowych
jest wymogiem
ustawowym
lub umownym
lub
warunkiem
zawarciaumowyoraz czy osoba,którejdanedotyczą,jest zobowiązanado ich
podaniai jakiesąewentualne
konsekwencje
niepodania
danych;
j)

gdy ma to zastosowanie- informacjeo zautomatyzowanym
podejmowaniu
decyzji,w tym
o profilowaniu,
podajesięistotneinformacje
ozasadachichpodejmowania,
a także oznaczeniu
i przewidywanych
konsekwencjach
takiegoprzetwarzania
dlaosoby,którejdanedotyczą.

2. Jeżeli planujesię dalejprzetwarzać
daneosobowew celuinnymniż cel, w którymdaneosobowe
zostaiyzebrane,przedtakimdalszymprzetwarzaniem
informujesię osobę,którejdanedotyczą,
o tym innymcelu oraz udzielasię jej wszelkichinnychstosownych
informacji,o którychmowa
w ust.1 lit.f) - k).
3. Ust. 5 i 2 nie majązastosowania,
gdy - i w zakresie,w jakim - osoba,którejdane dotyczą,
dysponuje
już tymiinformacjami.
4. Obowiązekinformacyjnybędzie realizowanyprzez pracownikówkomórek organizacyjnych
wtaściwychzgodniez opisem w Rejestrzeczynnościprzetwarzania
lub Rejestrzekategorii
przetwarzania
w momencie
zbieraniadanych,zgodnieze wzoremstanowiącym
załączniknr 3 do
niniejszego
dokumentu.
5. InTormacje,
o którychmowapowyżej mogązostaćprzekazane
na piśmie,w tym elektronicznie,
aw
szczególnych
przypadkach
mogązostaćodczytane.
6. Każdorazowonależy udokumentować
przekazanie
w. informacjipoprzezodebraniepodpisupod
oświadczeniem
lubpotwierdzenie
odbioruprzestanego
dokumentu
drogąelektroniczną.
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3.1.2. Prawodo bycia poinformowanym
o przetwarzaniu
danychw przypadkupozyskiwania
danychosobowych
w sposóbinnyniż odosoby,którejdanedotyczą

1. W przypadku
zbieraniadanychnie bezpośrednio
od osoby,którejdane dotyczą,podajesię
następujące
informacje:
a) tożsamośći danekontaktowe
administratora;
b) danekontaktowe
inspektora
ochronydanych;

c) cele przetwarzania,
do którychmająposlużyćdaneosobowe,
oraz podstawę
prawnąich
przetwarzania;

kategorieprzetwarzanych
danychosobowych;

e) informacje
o odbiorcach
danychosobowych
lubo kategoriach
odbiorców,
jeżeli istnieją;
f) gdy ma tozastosowanie
- informacje
o zamiarzeprzekazania
danychosobowych
do państwa
trzeciegolub organizacjimiędzynarodowej
orazo stwierdzeniu
lub brakustwierdzenia
przez

KomisjęEuropejską
odpowiedniego
stopniaochrony.W przypadkuprzekazania
danychz
zastrzeżeniem odpowiednich
zabezpieczeń,
w tym wiążących reguł korporacyjnych
lub na
podstawiezgody wyrażonej przez osobę,której dane dotycząalbo gdy przekazanie
jest
niezbędneinformujesię o odpowiednichlub wtaściwychzabezpieczeniach.
Dodatkowo
przekazuje
się informację
o możliwościachuzyskania
kopiidanychlubo miejscuudostępnienia
danych;

g) okres,przezktóiydaneosobowebędąprzechowywane,
a gdy niejest to możliwe, kryteria
ustalania
tegookresu;

h) informacje
o prawiedo żądania od administratora
dostępudo danychosobowych
dotyczących
osoby,którejdanedotyczą,ich sprostowania,
usunięcialub ograniczenia
przetwarzania
orazo
prawiedo wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,
a także o prawiedo przenoszenia
danych;
i) jeżeli przetwarzanie,
dotyczące
zarównodanychzwyklychjak i szczególnych
kategoriidanych,
odbywasię na podstawie
zgody podajesię informacje
o prawiedo jej cofnięciaw dowolnym
momencie
bezwpiywunazgodnośćz prawemprzetwarzania,
któregodokonanona podstawie
zgodyprzedjej cofnięciem.
j)

informacje
o prawiewniesienia
skargidoorganunadzorczego;

k) źródłopochodzenia
danychosobowych,
a gdy ma to zastosowanie
- czy pochodzą
oneze
źródetpublicznie
dostępnych;
I) informacje
ozautomatyzowanym
podejmowaniu
decyzji,w tymo profilowaniu,
istotneinformacje
o zasadach ich podejmowania,a także informacjeo znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach
takiegoprzetwarzania
dlaosoby,którejdanedotyczą.
2. Informacje,
o którychmowaw ust.1, podajesięnajpóźniejw
ciągumiesiąca,
szczególnie:
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a) w rozsądnymterminiepo pozyskaniu
danychosobowych,
mającna uwadzekonkretne
okoliczności
przetwarzania
danychosobowych;

b) jeżeli daneosobowe
mająbyć stosowane
do komunikacji
z osobą,którejdanedotyczą
najpóżniejprzypierwszej
takiejkomunikacji
z tą osobą;lub
c) jeżeli planujesię ujawnićdaneosobowe
innemuodbiorcy
- najpóźniej
przyich pierwszym
ujawnieniu.

3. Jeżeli planuje
siędalejprzetwarzać
daneosobowe
w celuinnymniż cel,w którymte danezostaty
pozyskane,
przedtakimdalszym
przetwarzaniem
informuje
sięosobę,którejdanedotyczą,
o tym
innymceluorazudziela
jej wszelkich
innych
stosownych
informacji,
o których
mowaw ust.1 lit.f)- l).
4. Ust.1- 3 niemajązastosowania,
gdy-i wzakresie,wjakim:
a) osoba,którejdanedotyczą,dysponuje
już tymiinformacjami;

b) udzielenie
takichinformacji
okazujesię niemoźliwe
lub wymagatoby
niewspólmiernie
dużego
wysiłku,w szczególności
w przypadku
przetwarzania
danychdocelówarchiwalnych
w interesie
publicznym,
do celów badańnaukowych
lub historycznych
lub do celówstatystycznych,
z zastrzeźeniem
warunkówi
zabezpieczeń
odpowiednich
dlatychdanych,lubo ileobowiązek,
o

którymmowaw ust.1 niniejszego
punktu,
może uniemożliwić
lubpoważnieutrudnić
realizację
celówtakiegoprzetwarzania.
W takichprzypadkach
administrator
podejmujeodpowiednie
środki,by chronićprawai wolnościoraz prawnieuzasadnione
interesyosoby,którejdane
dotyczą,w tymudostępnia
informacje
publicznie;

c) gdypozyskiwanie
lubujawnianie
jestwyraźnie
uregulowane
prawem
Uniilubprawem
krajowym
przewidującym
odpowiednie
środkichroniące
prawnieuzasadnione
interesyosoby,którejdane
dotyczą

d) gdy daneosobowemusząpozostaćpoufnezgodniez obowiązkiem
zachowaniatajemnicy
zawodowejprzewidzianym
w prawieUnii lub w prawiepaństwaczlonkowskiego,
w tym
ustawowym
obowiązkiem
zachowania
tajemnicy.
5. Informacje,których się udziela można opatrzyćstandardowymi
znakami graficznymi,które
wwidoczny,zrozumiatyi czytelnysposóbprzedstawią
senszamierzonegoprzetwarzania.
Jeżeli
znakite są przedstawione
elektronicznie,
musząsięnadawać
doodczytumaszynowego.
6. Obowiązekinformacyjnybędzie realizowanyprzez pracownikówkomórek organizacyjnych
wtaściwych
zgodniez opisemw Rejestrze
czynności
przetwarzania.
7. Informacje,
o którychmowapowyżej mogązostaćprzekazane
na piśmie,w tymelektronicznie,
aw
szczególnych
przypadkach
mogązostaćodczytane.
8. Każdorazowonależy udokumentować
przekazanie
w. informacji.

7

3.2. Prawa realizowane na wniosek

3.2.1. Prawodostępuprzysiugujące
osobie,którejdanedotyczą

1. Osoba,którejdanedotyczą,
jest uprawniona
do uzyskania
potwierdzenia,
czy w Okręgowym
Inspektoracie
Pracyw Białymstoku
przetwarzane
sąjej daneosobowe.
Jeżeli mato miejsce,
jest
uprawniona
douzyskania
dostępu
donichorazpozyskania
następujących
informacji:
a) wjakimcelusą przetwarzane
jej daneosobowe;
b) jakichkategoriidanychosobowych
dotyczyprzetwarzanie;

c) o odbiorcach
lub kategoriach
odbiorców,
którymdaneosobowe
zostaiylubzostanąujawnione,
w szczególności
o odbiorcach
w państwach
trzecich
luborganizacjach
międzynarodowych;
d) o planowanym
okresieprzechowywania
danychosobowych,
a gdy nie jest to możliwe,
o kryteriach
ustalaniategookresu;
e) o prawiedo żądania od administratora
sprostowania,
usunięcialub ograniczenia
przetwarzania
danychorazdo wniesienia
sprzeciwu
wobectakiegoprzetwarzania;
f) o prawiewniesienia
skargidoorganunadzorczego;
g) o źródledanych,
jeżeli niezostatyzebraneodosoby,którejdotyczą.

2. Jeżeli daneosobowe
są przekazywane
do państwa
trzeciego
lub organizacji
międzynarodowej,
osoba,którejdanedotyczą,ma prawozostać poinformowana
o odpowiednich
zabezpieczeniach
związanych
z przekazaniem.

3. Jeżeli osoba,którejdanedotyczą
zwrócisięz wnioskiem
o dostarczenie
kopiijej danychosobowych
podlegających
przetwarzaniu
żądanie takierealizujesię bezpiatnie.
Za wszelkiekolejnekopie,
o którezwróci się ta osoba,można pobraćoptatęw rozsądnejwysokościwynikającej
z kosztów

administracyjnych.
Jeżeli osoba,którejdanedotyczą,
zwracasięo kopiędrogąelektronicznąi
jeżeli
niezaznaczyinaczej,informacji
udzielasiędrogąelektroniczną.
4. Kopiędanych,o którejmowaw ust. 3 wydajesię w postaciwydrukupo ich przepisaniu
lub

skopiowaniu
do tabeliExcel/Word.Niewydajesię skanówdokumentów,
ani ich kserokopii
gdyż
mogązawieraćdodatkowe
daneniedotyczące
osobywystępującej
z wnioskiem.
5. Prawodo uzyskaniakopii,o którejmowaw ust. 3, nie może niekorzystnie
wptywaćna prawa
i wolnościinnych.

3.2.2. Prawodosprostowania
danych
1. Osoba,którejdanedotyczą,maprawożądania niezwlocznego
sprostowania
dotyczących
jej danych
osobowych,
któresą nieprawidiowe.
2. Ponadtoosoba,której dane dotyczą,ma prawożądania uzupełnienianiekompletnych
danych
osobowych,
w tympoprzezprzedstawienie
dodatkowego
oświadczenia.
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3. Wnioseko sprostowanie
lub uzupeinienie
danychprzekazywany
jest wformiepisemnej
lubdrogą
elektroniczną
na adresOkręgowego
Inspektoratu
Pracyw Biatymstoku.
Pracownik,
któryw ramach

wykonywanych
zadańprzetwarza
daneosobywnioskującej
zobowiązany
jest dokonaćweryfikacji
przetwarzanych
danych.W przypadku
stwierdzenia
konieczności
wprowadzenia
zmianinformuje
o
tym bezpośredniego
przeiożonego.
Następnie
niezwlocznie
dokonuje
zmian,rejestrując
tenfakt w
aktachsprawy.Uzupeinienie
danychnastępuje
zawszez uwzględnieniem
celówprzetwarzania.

4. Prawodo sprostowania
danychw trybieart. 16 RODOnieznajdziezastosowania
do danych
osobowych,
w odniesieniu
do którychtryb ich sprostowania
lub uzupetnienia
określająodrębne
przepisy,
np.procedura
sprostowania
btędówi omyłek
zawartych
w decyzjiadministracyjnej
w tiybie
art. 513 KPA

3.2.3. Prawodo usunięcia
danych(,,prawo
do byciazapomnianym")

'l. Osoba,której dane dotyczą,ma prawożądania od administratora
niezwiocznego
usunięcia
dotyczących
jej danychosobowych,
a administrator
maobowiązek
bezzbędnejzwtokiusunąćdane
osobowe,
jeżeli zachodzijednaz następujących
okoliczności:
a) daneosobowenie są już niezbędnedo celów,w którychzostatyzebranelub w innysposób
przetwarzane;

b) osoba,którejdanedotyczą,cofnęlazgodę,na którejopierasię przetwarzanie
zarównodanych
zwykiychjak i szczególnych
kategoriidanych,ajednocześnie
niemainnejpodstawy
prawnejich
przetwarzania;
c) osoba,którejdane dotyczą,wnosisprzeciw,o którymmowaw punkcie3.2.7. niniejszego

dokumentu,
wobecprzetwarzania
i nie występują
nadrzędne
prawnieuzasadnione
podstawy
przetwarzania;

d) daneosobowebyiyprzetwarzane
niezgodnie
z prawem;
e) dane osobowemuszązostać usuniętew celu wywiązaniasię z obowiązkuprawnego
przewidzianego
w prawie Unii lub prawie państwa czlonkowskiego,
któremu podlega
administrator.

2. Jeżeli daneosobowezostaiyupublicznione,
a na mocyust. 1 istniejeobowiązekusunięciatych
danychosobowych,
to (biorącpod uwagędostępnątechnologię
i kosztrealizacji)podejmujesię
niezbędnedziatania,w tym środki techniczne,by poinformowaćinnych administratorów
przetwarzających
te daneosobowe,że osoba,którejdane dotyczą,żąda, by administratorzy
ci
usunęliwszelkie
iączadotychdanych,kopietychdanychosobowych
lubichreplikacje.
3. Ust.1 i2 niemajązastosowania,
wzakresiewjakimprzetwarzanie
jest niezbędne:
a) do korzystania
z prawadowolnościwypowiedzi
i informacji;
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b) dowywiązania
sięz prawnego
obowiązku
wymagającego
przetwarzania
namocyprawaUniilub
prawapaństwaczłonkowskiego,
któremupodlegaadministrator,
lub do wykonania
zadania

realizowanego
w interesie
publicznym
lubw ramach
sprawowania
władzypublicznej
powierzonej
administratorowi;

c) docelówarchiwalnych
w interesie
publicznym,
docelówbadańnaukowych
lubhistorycznych
lub
do celów statystycznych
o ile prawdopodobne
jest, że prawo,o którymmowaw ust. 1,
uniemożliwilubpoważnieutrudnirealizację
celówtakiegoprzetwarzania;
lub
d) do ustalenia,
dochodzenia
lubobronyroszczeń.

4. W sytuacjigdy żądanie osoby,którejdanedotycząjest uzasadnione,
a po stronieOIP w

Biatymstoku
nie ma podstawprawnychodmowyrealizacjiżądania zglaszasię sprawę
pracownikowi
prowadzącemu
archiwum
zaktadowe
w celudokonania
usunięcia
danych
zgodnie
z
przepisamiw zakresie brakowaniadokumentacji
archiwalnejlub niearchiwalnej
stosowniedo
kategoriidokumentacji.Postępowaniedotyczyzarówno danych pretwarzanychw formie

tradycyjnej
jak i elektronicznej.
W miejscuprowadzonej
sprawypozostawia
się notatkęwrazz
kopiązgodyarchiwum
państwowego
naniszczenie
orazkopięprotokoiu
zniszczenia.

3.2.4. Prawodo ograniczenia
przetwarzania

1. Osoba,którejdanedotyczą,
maprawożądaniaograniczenia
przetwarzania
jej danychosobowych.
2. Ograniczenie
przetwarzania
oznacza,
że daneosobowe
możnajedynieprzechowywać.
Inneformy
przetwarzania
mogąmieć miejscewyłącznie
za zgodą osoby,którejdane dotyczą,lub w celu
ustalenia,dochodzenia
lub obronyroszczeń,lub w celu ochronypraw innejosobyfizycznejlub
prawnej,lubz uwaginaważne względyinteresupublicznego
Uniilubpaństwaczłonkowskiego.
3. Doograniczenia
może dojśćw następujących
przypadkach:
a) osoba,którejdanedotyczą,kwestionuje
prawidtowość
danychosobowych.
W tym przypadku
ogranicza
sięprzetwarzanie
naokrespozwalający
sprawdzić
prawidłowość
danych;
b) przetwarzanie
jest niezgodne
z prawem,a osoba,którejdanedotyczą,sprzeciwia
się usunięciu
danychosobowych,
żądając wzamianograniczenia
ichwykorzystywania;
c) administratornie potrzebujejuż danychosobowychdo celów przetwarzania,
ale są one
potrzebne
osobie,którejdanedotyczą,do ustalenia,
dochodzenia
lubobronyroszczeń;
d) osoba,którejdanedotyczą,wobecprzetwarzania
wniosłasprzeciw,o którymmowaw punkcie
3.9. W tym przypadkuograniczasię przetwarzanie
do czasu stwierdzenia,czy prawnie
uzasadnione
podstawy
postronieadministratora
są nadrzędne
wobecpodstawsprzeciwu.
4. Ograniczenia
przetwarzania
dokonujesię poprzezodpowiednie
oznaczeniedanychosobowych,
którychdotyczyżądanie, przetwarzanych
zarównowformietradycyjnej,
jak i elektronicznej,
tak aby
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każda osoba,którajest upoważnionado przetwarzania
tych danychbytaświadomaiż danete
możnajedynieprzechowywać.
5. Przeduchyleniem
ograniczenia
przetwarzania
informuje
sięo tymosobę,którażądaia ograniczenia.
3.2.5. Prawo do powiadomienia
o sprostowaniu
lub usunięciudanych osobowychlub o
ograniczeniu
przetwarzania

1. Podokonaniu
sprostowania,
usunięcia
danychosobowych
lubograniczenia
przetwarzania
informuje
sięo tymkażdegoodbiorcę,
któremuujawniono
daneosobowe,
chybaże okaże sięto niemożliwe
lubbędziewymagać
niewspótmiernie
dużego wysitku.
2. Jeżeli osoba,którejdanedotyczą,tegozażąda informuje
sięją o odbiorcach
określonych
w ust."l.
3.2.6. Prawodo przenoszenia
danych

1. Jeżeli przetwarzanie
odbywasię na podstawie
zgodylub na podstawie
umowy,którejstronąjest
osoba,którejdanedotycząoraz przetwarzanie
odbywasię w sposóbzautomatyzowany
osobata
ma prawootrzymaćw ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanymformacienadającymsię do
odczytumaszynowego
daneosobowejej dotyczące.
Dotyczyto danych,któreosobaskładająca
żądanie wcześniejdostarczyta.Osoba ta ma prawo przestaćte dane osoboweinnemu
administratorowi
bezprzeszkód
ze stronyOkręgowego
Inspektoratu
pracyw Biatymstoku.
2. Wykonując
prawodo przenoszenia
danychna mocyust.1, osoba,którejdanedotyczą,ma prawo
żądania, by dane osobowezostaiy przestaneprzezOkręgowyinspektoratPracyw Biaiymstoku
bezpośrednio
innemuadministratorowi,
o ile jest to techniczniemożliwe i osoba wykaże, iż
administrator,
któremumajązostaćdaneprzekazane
akceptuje
takisposóbpozyskania
danych.
3. Prawo,o którymmowaw ust.1, niemoże niekorzystnie
wptywaćna prawaiwolnościinnych.
4. Wykonanie
prawa,o którymmowaw ust.I niniejszego
dziaiu,pozostajebezuszczerbku
dla prawa
do usunięcia
danych.
5. Prawoto nie mazastosowaniado przetwarzania,
którejest niezbędnedo wykonania
zadania
realizowanego
w interesiepublicznym
lub w ramachsprawowania
władzypublicznejpowierzonej
administratorowi.

3.2.7. Prawodo sprzeciwu

1. Jeżeli przetwarzanie
opartejest na przeslancewykonania
zadania realizowanego
w interesie
publicznym,
jakimjest międzyinnymidostępdo informacji
publicznej,
w tymumieszczanie
danychw
Biuletynie
Informacji
Publicznej,
z przyczyn
związanych
z jej szczególną
sytuacją,osoba,którejdane
dotyczą,ma prawow dowolnymmomencie
wnieśćsprzeciw,wobecprzetwarzania
dotyczących
jej
danychosobowych.
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2. Administratorowi
nie wolnojuż przetwarzać
danychosobowych
względem,
którychwniesiono
sprzeciw,
chybaże wykażeonistnienie
ważnychprawnie
uzasadnionych
podstaw
do przetwarzania,
nadrzędnych
wobecinteresów,prawi wolnościosoby,którejdane dotyczą,lub podstawdo
ustalenia,
dochodzenia
lubobronyroszczeń.

3. Najpóźniej
przyokazjipierwszego
kontaktu
z osobą,
którejdanedotyczą,
wyraźnie
informuje
sięją o
prawie,o którymmowapowyżej,orazprzedstawia
sięje jasnoi odrębnie
od wszelkich
innych
informacji.

4. W momencie
ztożenia sprzeciwu
wobecprzetwarzania
OIPw Biatymstoku
niezwtocznie
ogranicza
przetwarzanie
i weryfikujeczy istniejąważniejszeuzasadnione
podstawydo przetwarzania
niż

interesosobywnioskującej.
Jeżeli OIPw Biatymstoku
posiada
podstawę
prawną,
o którejmowa
powyżejinformuję
osobęwnioskującą
o odmowie
realizacji
prawawrazz uzasadnieniem
decyzji.
W
przypadku
gdy uzasadniona
jest przeslanka
dozrealizowania
żądania postępujesięzgodniez
I

zapisamipunktu3.2.3.podpunkt
4.

5. Jeżeli daneosobowe
są przetwarzane
do celówbadańnaukowych,
celówhistorycznych
lub do
celówstatystycznych,
osoba,którejdanedotyczą,ma prawownieśćsprzeciw- z przyczyn
związanych
z jej szczególną
sytuacją
- wobec
przetwarzania
dotyczących
jej danychosobowych,
chyba że przetwarzanie
jest niezbędnedo wykonania
zadania realizowanego
w interesie
publicznym.

3.2.8.Prawodo poinformowania
o naruszeniach

1. W przypadku
wystąpienia
incydentów
bezpieczeństwa,
któremogąpowodować
wysokieryzyko
naruszeniapraw lub wolnościosób fizycznych,
z pewnymiwyjątkami,bez zbędnejzwtoki
zawiadamia
sięosobę,którejdanedotyczą,o takimnaruszeniu.

2. Zawiadomienie,
o którymmowapowyżej, wykonywane
jestjasnymi prostymjęzykiem,
zawiera
informacje
opisujące
charakter
naruszenia
ochronydanychosobowych
orazzawieraprzynajmniej
imięi nazwisko
orazdanekontaktowe
inspektora
ochronydanych,opis możliwychkonsekwencji
naruszenia
ochronydanychosobowych
oraz opis środków
zastosowanych
lub proponowanych
w celuzaradzenianaruszeniu
ochronydanychosobowych,
w tymw stosownych
przypadkach
środki
w celuzminimalizowania
jegoewentualnych
negatywnych
skutków.

3.2.9. Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji w indywidualnych
przypadkach,w tym
profilowanie
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1. Osoba,
którejdanedotyczą,
maprawodotego,byniepodlegać
decyzji,któraopierasięwylącznie
nazautomatyzowanym
przetwarzaniu,
w tymprofilowaniu,
i wywotuje
wobectej osobyskutkiprawne
lubw podobnysposóbistotnienaniąwpiywa.

2. ust.1 niemazastosowania,
jeżeli ta decyzja:

a) jest niezbędna
dozawarcialubwykonania
umowymiędzy
osobą,którejdanedotyczą,
a
administratorem;

b) jest dozwolonaprawemUnii lub prawempaństwaczłonkowskiego,
któremupodlega
administrator
i które przewidujewlaściweśrodkiochronypraw,wolnościi prawnie
uzasadnionych
interesów
osoby,którejdanedotyczą;lub

c) opierasięnawyraźnej
zgodzieosoby,którejdanedotyczą.
3. W przypadkach,
o którychmowaw ust.2 lit. a) i c), administrator
wdraża wtaściwe
środki

ochronypraw,wolności
i prawnie
uzasadnionych
interesów
osoby,którejdanedotyczą,
a co
najmniejprawado uzyskania
interwencji
ludzkiej
ze stronyadministratora,
do wyrażenia
własnego
stanowiska
i dozakwestionowania
tejdecyzji.

3. Osoba,którejdanedotyczą,powinnamiećprawodo tego,by nie podlegać
decyzji
mogącejobejmować
określoneśrodki- któraoceniajej czynnikiosobowe,opierasię
wytączniena przetwarzaniu
zautomatyzowanym
i wywotujewobec osoby,której dane
dotyczą,skutkiprawnelubw podobnysposób
znacząconaniąwptywa.
3.3.InspektorOchronyDanych

1. WOkręgowym
Inspektoracie
Pracyw Biaiymstoku
zostatwyznaczony
Inspektor
Ochrony
Danych.
2. W celuuiatwienia
kontaktu
z inspektorem
utworzony
zostatadresiod@bialystok.pip.qov.pl,
podany
do publicznejwiadomościna stronieinternetowej
Urzęduoraz w treści klauzulzgody i klauzul
informacyjnych,
na który każda osobafizyczna,której dane są przetwarzanew związkuz
dziataniami
Urzęduma prawosię skontaktować
i uzyskaćinformacje
wynikające
z realizacjiswoich
praw.

4, OBSŁUGA
WNIOSKÓW

1. Każdy wnioseko realizacjępraw osób wptywającyna adres: iod@biaIystok.pip.gov.pl,
bezpośrednio
do kancelariilub na skrzynkęmailowąOkręgowegoInspektoratuPracyw
Biatymstokumusizostać rejestrowany
w SystemieSEOD i przekazywany
do Okręgowego
Inspektora
Pracyw Biaiymstoku.
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się
danychjedynieosobom,którychdanedotycządopuszcza
W celuzapewnieniaudostępnienia
trzykanatykomunikacji:

I

lubpotwierdzony
profilem
zaufanyme- PUAP,jeśli
- z podpisem
kwalifikowanym
elektroniczny
wniosek wptynie ,,zwyklymmailem" można zażądać ponownegozlożenia wniosku
trybie;
w dopuszczonym

I
I

-

wlasnoręcznym
podpisem;
wformiepapierowej
opatrzony

w celu
należy taką osobę wylegitymować
ustnie(nie dotyczykontaktutelefonicznego)
Notatkawinnabyć
z podpisem
wnioskodawcy.
tożsamościi sporządzić
notatkę
potwierdzenia
włączona
w aktasprawy.

ochronydanych.
wnioskówprowadzi
inspektor
3. Rejestrwszystkich
2. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

zasad określonych
"I. Wszyscypracownicysą zobowiązanido zapoznaniasię i przestrzegania
w niniejszym
dokumencie.
razw roku.
przeglądowi
przynajmniej
2. Procedury
podlegają

Zatączniki:
1. Wzoiyklauzul
zgody
z art.13 RODO
2. Wzórinformacji
3.Wzórinformacji
z ait.14 RODO
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