
Czy jesteś gotowy na RODO?

5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Każda osoba powinna mieć kontrolę nad dotyczącymi jej danymi osobowymi, 
niezależnie od tego kto i w jakim celu te dane przetwarza. Ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych przyznaje więc szereg uprawnień podmiotom danych:

- prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do sprzeciwu,
- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Z większości z wymienionych wyżej uprawnień możemy korzystać już teraz, 
bowiem przewiduje je ustawa o ochronie danych osobowych. Jeśli wdrożone 
przez Ciebie procedury przetwarzania danych już uwzględniają możliwość reali-
zacji tych praw przez osoby, których dane przetwarzasz, dostosowanie się
do ogólnego rozporządzenia powinno być stosunkowo łatwe. 

To jest jednak dobry moment by sprawdzić skuteczność zastosowanych proce-
dur i wypracować sposób reakcji, np. w sytuacji, w której ktoś poprosi o usunię-
cie swoich danych osobowych. Należy w tym wypadku ustalić kto będzie podej-
mować decyzję o usunięciu danych i czy używany przez Ciebie system pomoże 
zlokalizować i usunąć te dane.

Zupełnie nowym prawem osób, których dane dotyczą jest natomiast prawo
do przenoszenia danych, które ma zastosowanie, jeśli dane przetwarzane
w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Jest 
to prawo ściśle związane z prawem dostępu, ale różni się od niego pod wieloma 
względami. Zapewnia ono osobom, których dane dotyczą, możliwość otrzymy-
wania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyły administra-
torowi, oraz możliwość przesyłania tych danych osobowych innemu administra-
torowi. Co więcej, prawo do przenoszenia danych pozwala również na bezpo-
średnie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora do innego.

Warto więc już teraz dokonać przeglądu procedur i systemów używanych
do przetwarzania danych, tak by umożliwić praktyczną i bezpłatną realizację 
przeniesienia danych w oczekiwanym formacie. Więcej informacji na temat 
prawa do przenoszenia danych znajdziesz w Wytycznych WP 242 przygotowa-
nych przez Grupę Roboczej. Dokument dostępny jest w języku polskim i angiel-
skim na stronie internetowej GIODO w zakładce „Reforma przepisów”.
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