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1

Wstęp

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018 r.
informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane
osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną danych.
Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż
jesteście Państwo naszymi klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane
osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach oraz zgodnie z wiążącą Nas umową.
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Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych
i z kim można się skontaktować?

 pisemnie, kierując korespondencję pod adres: F.P.H.U. „KRZYŚ”, ul.
Krzemieniecka 82, 54-613 WROCŁAW, fax +48 71 374-40-74
 telefonicznie, pod numerem: tel. +48 71 357-38-80, kom. 0501-47-9646 — zakład
 e-mailowo, pod adresem: krzys@krzys.com.pl
Właściciel pełni funkcję inspektora ochrony danych, z którym można
się skontaktować telefonicznie: kom. 0600-35-58-07 — oraz e-mailowo, pod
adresem: krzys@krzys.com.pl.
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Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej
przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi
przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:
 zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.
1 lit a RODO),

6 ust.

 zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Co to oznacza?
a) Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z klientami lub
w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane
na życzenie klienta.
b) Dane są przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji.
c) Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów, jak:
podatkowych i rachunkowych.
d) Dane są przetwarzane w celu kontaktów związanych ze świadczeniem
usług.
Istotne jest, że przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.
1 lit a RODO), udzielonej podczas tworzenia konta (rejestracji).

Jakie dane rejestrujemy
Aby prawidłowo wywiązywać się z umowy np. kupna za wyraźną Państwa
zgodą pobieramy następujące dane:
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Dane kontaktowe klienta:
 Imię i nazwisko:
 Tel. kontaktowy:
 E-mail kontaktowy:
Dane do wystawienia faktury VAT:
Poniższe
dane
służą
do wystawienia faktury VAT, jeśli jest wymagana. Wypełnienie pól
jest obowiązkowe.
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko:
 Adres: ulica, nr
 Kod pocztowy, miejscowość:
 Numer NIP:
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Komu możemy przekazywać dane?

1. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania
umowy z Państwem, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub
strony trzeciej.
2. Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom
biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju
usługi — w tym finansowe, prawne, księgowe lub archiwizacyjne.
3. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe
na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych
i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp.
4. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom
publicznym na ich uprawnione żądanie.
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Jak długo będą przetwarzane (przechowywane)
Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj.:
 w zakresie realizacji zawartej z Firmą „KRZYŚ” umowy — do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie
„KRZYŚ” w związku z prowadzeniem działalności i realizacją
zawartych umów — do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Firmę
„KRZYŚ”;
 w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie
po zgłoszeniu przez Państwa żądania usunięcia danych;
 do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmy
„KRZYŚ” stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile
nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych.
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Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były
odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:
 żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
 wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na
przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym
zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;
 żądać przeniesienia dostarczonych Firmie „KRZYŚ” przez Państwa
danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na przesłaniu
ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
 wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej
Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo
uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw
wobec przetwarzania danych:
 z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Firma
„KRZYŚ” przetwarza dane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym
wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim
przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art.
21 ust. 2 RODO).
Uwaga:
Firma „KRZYŚ”, realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych
informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
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Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu
zawarcia i realizacji umowy z Firmą „KRZYŚ”, podanie przez Państwa
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Firmą
„KRZYŚ”. Jeśli Państwo nie dostarczą Firmie „KRZYŚ” niezbędnych
informacji i dokumentów, Firma „KRZYŚ” nie będzie mogła zawrzeć ani
realizować umów oraz prowadzić obsługi.
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Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich
kategorie?

 Większość przetwarzanych przez Firmę „KRZYŚ” danych pochodzi
bezpośrednio od klientów;
 Część danych może pochodzić, m.in.: z biur informacji gospodarczej,
Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym
udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących
Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; te źródła dotyczą
danych, takich jak: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe;
 Niektóre dane — dotyczy to danych przedsiębiorców — pozyskujemy
również z innych źródeł publicznych, tj.
z:
Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
czy od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu
i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach;
 W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też
działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno
z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.
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Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy
— i w takim zakresie, w jakim — spełniony jest co najmniej jeden
z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem.
Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania,
którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich
zadań.
2. Państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić bardziej
szczegółowe przepisy, aby dostosować stosowanie przepisów niniejszego
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rozporządzenia w odniesieniu do przetwarzania służącego wypełnieniu
warunków określonych w ust. 1 lit. c) i e); w tym celu mogą dokładniej
określić szczegółowe wymogi przetwarzania i inne środki w celu
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem i jego rzetelności,
także w innych szczególnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem
przewidzianych w rozdziale IX.
3. Podstawa przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. c) i e), musi być
określona:
a) w prawie Unii; lub
b) w prawie państwa
administrator.

członkowskiego,

któremu

podlega

Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub,
w przypadku przetwarzania, o którym mowa w ust.
1 lit. e)
— musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
Podstawa prawna może zawierać
przepisy szczegółowe dostosowujące stosowanie przepisów niniejszego
rozporządzenia, w tym: ogólne warunki zgodności z prawem
przetwarzania przez administratora; rodzaj danych podlegających
przetwarzaniu; osoby, których dane dotyczą; podmioty, którym
można ujawnić dane osobowe; cele, w których można je ujawnić;
ograniczenia celu; okresy przechowywania; oraz operacje i procedury
przetwarzania, w tym środki zapewniające zgodność z prawem
i rzetelność przetwarzania, w tym w innych szczególnych sytuacjach
związanych z przetwarzaniem, o których mowa w rozdziale IX.
Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego muszą służyć realizacji
celu leżącego w interesie publicznym, oraz być proporcjonalne do
wyznaczonego, prawnie uzasadnionego celu.
4. Jeżeli przetwarzanie w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego stanowiących w demokratycznym społeczeństwie
niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów,
o których mowa w art. 23 ust. 1, administrator — aby ustalić,
czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym
dane osobowe zostały pierwotnie zebrane — bierze pod uwagę między
innymi:
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a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe,
a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację
między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
c) charakter danych osobowych, w szczególności czy przetwarzane
są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 lub
dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa
zgodnie z art. 10;
d) ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania
dla osób, których dane dotyczą;
e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń,
szyfrowania lub pseudonimizacji.

w

tym

ewentualnie

(40) Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, powinno
się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem:
albo w niniejszym rozporządzeniu, albo w innym akcie
prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których
mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym musi się ono
odbywać z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega
administrator, lub z poszanowaniem umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
(41) W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu jest mowa
o podstawie prawnej lub akcie prawnym, niekoniecznie wymaga
to przyjęcia aktu prawnego przez parlament, z zastrzeżeniem
wymogów wynikających z porządku konstytucyjnego danego
państwa członkowskiego. Taka podstawa prawna lub taki akt
prawny powinny być jasne i precyzyjne, a ich zastosowanie
przewidywalne dla osób im podlegających – jak wymaga
tego orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(zwanego dalej „Trybunałem Sprawiedliwości”) i Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.
(44) Przetwarzanie powinno być zgodne z prawem, jeżeli jest ono
niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia
umowy.
(45) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku
prawnego, któremu podlega administrator, lub jeżeli jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
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publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada
wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało
szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że
dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji
przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu
podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego powinno określać także
cel przetwarzania. Ponadto prawo to może doprecyzowywać
ogólne warunki określone w niniejszym rozporządzeniu dotyczące
zgodności przetwarzania z prawem, określać sposoby wskazywania
administratora,
rodzaj
danych
osobowych
podlegających przetwarzaniu, osoby, których dane dotyczą,
podmioty, którym można ujawniać dane osobowe, ograniczenia
celu, okres przechowywania oraz inne środki zapewniające
zgodność z prawem i rzetelność przetwarzania. Prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego powinno określać także, czy
administratorem wykonującym zadanie realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powinien być organ publiczny czy inna osoba fizyczna lub
prawna podlegająca prawu publicznemu lub prawu prywatnemu,
na przykład zrzeszenie zawodowe, jeżeli uzasadnia to interes
publiczny, w tym cele zdrowotne, takie jak zdrowie publiczne,
ochrona socjalna oraz zarządzanie usługami opieki zdrowotnej.
(46) Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne
z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do
ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Żywotny
interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy
ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie
prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno
ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom
osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie
jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania
epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych
sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk
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żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.
(47) Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione
interesy administratora, w tym administratora, któremu mogą
zostać ujawnione dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile
w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą,
opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne
nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą. Taki prawnie uzasadniony interes może
istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny
i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane
dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której
dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego
rzecz. Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu,
należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę,
w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane
są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne
przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie
danych w tym celu.
Interesy i prawa podstawowe osoby,
której dane dotyczą, mogą być nadrzędne wobec interesu
administratora danych w szczególności w przypadkach, gdy
dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, w której osoby,
których dane dotyczą, nie mają rozsądnych przesłanek, by
spodziewać się dalszego przetwarzania. Ponieważ dla organów
publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
powinien określić ustawodawca, prawnie uzasadniony interes
administratora nie powinien mieć zastosowania jako podstawa
prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne
w ramach realizacji swoich zadań.
Prawnie uzasadnionym
interesem administratora, którego sprawa dotyczy, jest również
przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do
zapobiegania oszustwom. Za działanie wykonywane w prawnie
uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
(48) Administratorzy, którzy są częścią grupy przedsiębiorstw
lub instytucji powiązanych z podmiotem centralnym, mogą
mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych
osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych
celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych
osobowych klientów lub pracowników.
Pozostaje to bez
wpływu na ogólne zasady przekazywania danych osobowych
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w ramach grupy przedsiębiorstw przedsiębiorstwu mieszczącemu
się w państwie trzecim.
(49) Przetwarzanie danych osobowych w zakresie bezwzględnie
niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa
sieci i informacji — tj.
zapewnienia odporności sieci lub
systemu informacyjnego na danym poziomie poufności na
przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne
działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność
i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych
– oraz bezpieczeństwa związanych z nimi usług oferowanych
lub udostępnianych poprzez te sieci i systemy przez organy
publiczne, zespoły reagowania na zagrożenia komputerowe,
zespoły reagowania na komputerowe incydenty naruszające
bezpieczeństwo, dostawców sieci i usług łączności elektronicznej
oraz dostawców technologii i usług w zakresie bezpieczeństwa
jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, którego
sprawa dotyczy. Może to obejmować na przykład zapobieganie
nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej
i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu
„odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów
komputerowych i systemów łączności elektronicznej.
(50) Przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż cele,
w których dane te zostały pierwotnie zebrane, powinno być
dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy jest zgodne z celami,
w których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. W takim
przypadku nie jest wymagana odrębna podstawa prawna inna
niż podstawa prawna, która umożliwiła zbieranie danych
osobowych. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mogą określać
i precyzować zadania i cele, w których dalsze przetwarzanie
powinno być uznawane za zgodne z prawem i z pierwotnymi
celami. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych powinny być uznawane za operacje
przetwarzania zgodne z prawem i z pierwotnymi celami. Podstawa
prawna przetwarzania danych osobowych przewidziana prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego może być również
podstawą prawną dalszego przetwarzania. Aby ustalić, czy cel
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dalszego przetwarzania danych osobowych jest zgodny z celem,
w którym dane te zostały pierwotnie zebrane, administrator
– po spełnieniu wszystkich wymogów warunkujących zgodność
pierwotnego przetwarzania z prawem – powinien uwzględnić
między innymi: wszelkie powiązania pomiędzy tymi celami
a celami zamierzonego dalszego przetwarzania; kontekst,
w którym dane osobowe zostały zebrane, w szczególności
rozsądne przesłanki pozwalające osobom, których dane dotyczą,
oczekiwać dalszego wykorzystania danych oparte na rodzaju ich
powiązania z administratorem; charakter danych osobowych;
konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób,
których dane dotyczą; oraz istnienie odpowiednich zabezpieczeń
zarówno podczas pierwotnej, jak i zamierzonej operacji dalszego
przetwarzania.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub jeżeli
przetwarzanie ma za podstawę prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego
stanowiące
w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny
środek, który zapewnia w szczególności realizację ważnych celów
leżących w ogólnym interesie publicznym, administrator powinien
móc dokonać dalszego przetwarzania danych osobowych, bez
względu na jego zgodność z pierwotnymi celami. W każdym
przypadku należy zapewnić stosowanie zasad przewidzianych
w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności stosowanie zasady
informowania osoby, której dane dotyczą, o tych innych celach
oraz o jej prawach, w tym prawie do sprzeciwu. Wskazanie przez
administratora ewentualnych czynów zabronionych czy zagrożeń
dla bezpieczeństwa publicznego oraz przesłanie w indywidualnym
przypadku – lub w różnych przypadkach związanych z tym
samym czynem zabronionym lub zagrożeniem dla bezpieczeństwa
publicznego – odpowiednich danych osobowych właściwemu
organowi należy uznać za zrealizowanie przez administratora
prawnie uzasadnionego interesu.
Jednak takie przesłanie
w prawnie uzasadnionym interesie administratora lub dalsze
przetwarzanie danych osobowych powinno być zabronione, jeżeli
jest niezgodne z prawnym, zawodowym lub innym wiążącym
obowiązkiem zachowania tajemnicy.
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