
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Prawa danej osoby w stosunku do przedsiębiorcy 
GDPR określa ogólne warunku realizacji Państwa poszczególnych praw. Ich istnienie automatycznie nie oznacza 
jednak tego, że w przypadku korzystania z poszczególnych praw w konkretnym przypadku będą one przez nas w 
pełni respektowane, ponieważ może dojść do zastosowania wyjątku, ewent. niektóre prawa związane są z 
konkretnymi warunkami, które nie w każdym przypadku muszą zostać spełnione. Państwa wniosek dotyczący 
konkretnego prawa zawsze będzie przez nas rozpatrywany i analizowany z perspektywy przepisów prawa i naszej 
polityki wewnętrznej w zakresie zarzutów stawianych przez konkretne osoby. 
Jako osobie zainteresowanej w myśl Rozporządzenia i ustawy przysługuje Państwu wiele praw, z których wedle 
Państwa uznania możecie korzystać i domagać się ich realizacji. Chodzi o następujące prawa: 
Prawo żądania od przedsiębiorcy dostępu do danych osobowych dotyczących osoby zainteresowanej 
Jako osoba zainteresowana przysługuje Państwu prawo do żądania od nas potwierdzenia dotyczącego tego, czy 
przetwarzane są dane osobowe, które Państwa dotyczą i jeśli tak jest, to przysługuje Państwu prawo do 
pozyskania dostępu do tych danych osobowych i następujących informacji: 
a) cele przetwarzania; 
b) kategorie przedmiotowych danych osobowych; 
c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, przynajmniej 
odbiorcy w krajach postronnych lub organizacje międzynarodowe; 
d) jeśli to możliwe, zakładany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli to niemożliwe, kryteria 
dotyczące jego określenia; 
e) istnienie prawa do żądania od przedsiębiorcy dokonania korekty danych osobowych dotyczących 
zainteresowanej osoby lub ich usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania, lub prawa do zgłaszania sprzeciwu 
przeciwko takiemu przetwarzaniu; 
f) prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego; 
g) jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane od zainteresowanej osoby, jakiekolwiek dostępne informacje 
dotyczące ich źródła; 
h) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem wskazanym w artykule   22 ust. 
1 i 4 Rozporządzenia i w tych przypadkach przynajmniej uzasadnione informacje dotyczące zastosowanego 
procesu, jak również zakładanych następstw takiego przetwarzania dla Państwa jako osoby zainteresowanej. 
Prawo do skorygowania danych osobowych 
jako osobie zainteresowanej przysługuje Państwu prawo do tego, abyśmy niezwłocznie dokonali korekty 
niepoprawnych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania macie 
Państwo prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również za pośrednictwem udzielenia 
uzupełniającego zgłoszenia. 
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Prawo do wykreślenia danych osobowych (prawo "do bycia zapomnianym“) 
Jako osobie zainteresowanej przysługuje Państwu prawo do żądania od nas niezwłocznego wykreślenia danych 
osobowych, które Państwa dotyczą. Przy czym my jako przedsiębiorca zobowiązani jesteśmy do niezwłocznego 
wykreślenia danych osobowych, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków: 
a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których je pozyskaliśmy lub w inny sposób przetwarzaliśmy; 
b) osoba zainteresowana wycofa zgodę, na podstawie której przetwarzanie się odbywa, zgodnie z artykułem 6 
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub artykułem 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, o ile nie istnieje inna podstawa prawna 
do przetwarzania; 
c) osoba zainteresowana zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ust. 1 Rozporządzenia i 
nie istnieją żadne uzasadnione powody do przetwarzania lub osoba zainteresowana zgłasza sprzeciw wobec 
przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ust. 2 Rozporządzenia; 
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; 
e) dane osobowe muszą zostać wykreślone w celu realizacji ustawowego obowiązku zgodnie z prawem unijnym 
lub prawem słowackim; 
f) dane osobowe były pozyskiwane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 
8 ust. 1 Rozporządzenia. 
W przypadku, jeśli udostępniliśmy dane osobowe i zgodnie z którymś z powyższych warunków zobowiązani 
jesteśmy dane osobowe wykreślić, z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów realizacji stosownych 
środków, zobowiązani jesteśmy podjąć odpowiednie działania włącznie ze środkami technicznymi, w celu 
poinformowania przedsiębiorców, którzy wykonują przetwarzanie danych osobowych o Państwa żądaniu o 



usunięcie wszystkich odnośników do tych danych osobowych, ich kopii lub powtórzeń. 
Wyżej wymienionych postanowień nie stosuje się, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do: 
a) realizacji prawa do wolności przekazu i do informacji; 
b) spełnienia ustawowego obowiązku, którego wymaga przetwarzanie zgodnie z prawem unijnym lub prawem 
kraju członkowskiego, któremu przedsiębiorca podlega, lub spełnienia funkcji realizowanej w interesie publicznym 
albo przy wykonywaniu czynności władzy publicznej określonej dla przedsiębiorcy; 
c) z powodów związanych z interesem publicznym w zakresie ochrony zdrowia publicznego zgodnie z artykułem 9 
ust. 2 lit. h) oraz i) Rozporządzenia, jak również artykułem 9 ust. 3 Rozporządzenia; 
d) celów archiwizacji w interesie publicznym, na potrzeby badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych zgodnie z artykułem 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że prawo do wykreślenia 
opisane w ustępie pierwszym niniejszej części, uniemożliwi lub w zasadniczy sposób utrudni osiągniecie celów 
takiego przetwarzania, albo 
e) uzasadniania, wykorzystywania lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania 
Jako osobie zainteresowanej przysługuje Państwu prawo do tego, abyśmy (jako przedsiębiorca) ograniczyli 
przetwarzanie, jeśli dojdzie do wystąpienia jednego z poniższych przypadków: 
3 
a) osoba zainteresowana podważy prawidłowość danych osobowych w trakcie okresu umożliwiającego 
przedsiębiorcy dokonanie kontroli poprawności danych osobowych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i osoba zainteresowana zgłasza sprzeciw przeciwko wykreśleniu 
danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) przedsiębiorca już nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje je osoba 
zainteresowania w celu wykazania, wykorzystywania lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa; 
d) osoba zainteresowana zgłaszała sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z artykułem 21 ust. 1 
Rozporządzenia do momentu sprawdzenia, czy uzasadnione powody po stronie przedsiębiorcy przeważają nad 
uzasadnionymi powodami osoby zainteresowanej. 
W przypadku, jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej opisanymi przypadkami, takie dane 
osobowe, za wyjątkiem archiwizowania, przetwarzane są wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej lub w celu 
wykazywania, wykorzystywania lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z powodów poważnego interesu Unii lub państwa członkowskiego. 
Prawo do zgłaszania sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu 
1. Jako osobie zainteresowanej przysługuje Państwu prawo, aby w dowolnym momencie zgłosić sprzeciwy z 
powodów dotyczących Państwa konkretnej sytuacji przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa 
dotyczą, o ile przetwarzanie to odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia. Dotyczy to 
przypadków, kiedy: 
a) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji funkcji pełnionej w interesie publicznym lub przy pełnieniu czynności 
organów władzy publicznej określonej dla przedsiębiorcy, lub 
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów, które monitoruje przedsiębiorca albo strona 
trzecia, za wyjątkiem przypadków, kiedy nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i 
wolności zainteresowanej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych, przynajmniej jeśli osobą 
zainteresowaną są dzieci. 
W podobny sposób można zgłaszać sprzeciw przeciwko profilowaniu bazującemu na wymienionych 
postanowieniach. W takim przypadku nie możemy w dalszym ciągu przetwarzać Państwa danych osobowych, jeśli 
nie wykażemy niezbędnych uzasadnionych powodów do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, 
prawami i wolnościami, lub powodów do wykazywania, wykorzystywania lub obrony roszczeń wynikających z 
przepisów prawa. 
W przypadku, jeśli dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie 
przysługuje Państwu prawo do zgłaszania sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa 
dotyczą, na potrzeby takiego  marketingu, włącznie z profilowaniem w zakresie, w jakim wiąże się to z  
marketingiem bezpośrednim. 
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa 
danych osobowych do takich celów już nie będziemy mogli przetwarzać. 
W związku z wykorzystywaniem usług społeczeństwa informacyjnego i bez względu na dyrektywę 2002/58/WE 
osoba zainteresowana może realizować swoje prawo do zgłaszania sprzeciwu za pomocą środków 
zautomatyzowanych z zastosowaniem specyfikacji technicznych. 
W przypadku, jeśli dane osobowe przetwarzane są w celu badań naukowych lub historycznych lub na potrzeby 



statystyczne zgodnie z artykułem 89 ust. 1 Rozporządzenia, osoba zainteresowana może zgłaszać sprzeciw 
przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, z powodów dotyczących jej konkretnej sytuacji, za 
wyjątkiem przypadków, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań związanych z interesem 
publicznym. 
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Prawo do dokładności danych 
Cechą zasadniczą tego prawa jest to, że możecie się Państwo zwrócić do nas z wnioskiem o to, abyśmy wszystkie 
dane osobowe, które na Państwa temat przetwarzamy, udostępnili innemu przedsiębiorcy w technicznie 
akceptowalnej formie. 
Jako osobie zainteresowanej przysługuje Państwu prawo do pozyskania danych osobowych, które Państwa 
dotyczą i które nam Państwo przekazali, w formacie o odpowiedniej strukturze, standardowo stosowanym i 
czytelnym i i przysługuje Państwu prawo do przeniesienia tych danychdo innego przedsiębiorcy, bez możliwości 
stwarzania blokad z naszej strony, jeśli: 
a) przetwarzanie bazuje na zgodzie zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub artykułem 9 ust. 2 lit. 
a) Rozporządzenia albo w oparciu o umowę zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, i 
b) jeśli przetwarzanie odbywa się za pomocą środków zautomatyzowanych. 
Osoba zainteresowana w ramach dochodzenia swojego prawa do dokładności danych może dokonać przeniesienia 
danych bezpośrednio od jednego przedsiębiorcy do drugiego przedsiębiorcy, o ile z perspektywy technicznej jest 
to możliwe. 
Wskazane prawo nie odnosi się do przetwarzania niezbędnego z perspektywy zadań realizowanych w interesie 
publicznych lub przy wykonywaniu zadań władzy publicznej określonej dla przedsiębiorcy. 
Realizacja prawa do dokładności nie może mieć negatywnych wpływów na prawa i wolności pozostałych 
podmiotów. 
Pozostałe prawa i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Informacje indywidualne przy płatnościach związanych z czesnym za pomocą bankowości elektronicznej 
W przypadku, jeśli do dokonania zapłaty z tytułu czesnego korzystacie Państwo z którejś wersji oferowanej 
bankowości elektronicznej, nie dochodzi do naszego kontaktu z żadnymi danymi, takimi jak dane dotyczące 
logowania. Płatności są realizowane bezpośrednio na stronach danego banku. Ten zaś nam udzieli informacji o 
skutecznie zrealizowanej płatności i przekaże nam Państwa nazwisko i numer rachunku, abyśmy mogli 
zidentyfikować płatność. 
Postępowanie z danymi osobowymi 
Dane osobowe chronimy przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem osób 
nieupoważnionych i udostępnieniem, udzieleniem lub opublikowaniem, jak również przed jakimikolwiek innymi 
niedopuszczalnymi sposobami przetwarzania. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ogólnie wiążącymi 
przepisami prawa, przynajmniej zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą, jak i zgodnie z dobrymi zwyczajami. Osoby, 
które mają kontakt z danymi osobowymi, są uprzednio zaznajamiane, jak należy dane te przetwarzać i są 
pouczone o obowiązku zachowania poufności danych. 
Poprawność danych osobowych 
Dane osobowe, które nam Państwo udostępniacie, muszą być poprawne. W przypadku stwierdzenia, że nie 
przekazaliście nam Państwo popranych danych lub, jeśli dojdzie do zmiany Państwa danych osobowych, jesteście 
zobowiązani nas poinformować o tych okolicznościach. Państwa dane będziemy przetwarzać w poprawnej wersji i 
w przypadku ich zmiany, będziemy je aktualizować. 
5 
Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie 
W przypadkach, kiedy Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, 
przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie Państwa zgody nie ma 
wpływu na zgodność z przepisami prawa przetwarzania bazującego na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem. 
To oznacza, że nawet, jeśli Państwo wycofacie zgodę, to czynności wykonywane do momentu jej wycofania, były 
przez nas realizowane w sposób uzasadniony. 
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego 
W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że zostały naruszone Wasze prawa opisane w niniejszych Zasadach lub w 
Rozporządzeniu, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego, którym jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych Słowacji. 
Obowiązek lub możliwość udostępnienia danych osobowych 
Dane osobowe musimy przetwarzać w celu realizacji obowiązków i zadań, które w stosunku do nas - jako szkoły 
wyższej, powstały w związku z: 



 ogólnie wiążącymi przepisami prawa; 
 uzasadnionymi lub publicznymi interesami, które monitorujemy; 
 zawartymi umowami. 
 
Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania 
Przy przetwarzaniu danych osobowych nie realizuje się automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji 
ani profilowania zgodnie z § 28 ust. 1 i 4. 
Cookies 
Cookies to małe pliki tekstowe, które poprawiają komfort korzystania ze stron internetowych. np. przez to, że 
umożliwiają rozpoznawanie poprzednich odwiedzających przy logowaniu się do przestrzeni użytkownika, 
zapamiętywanie wyborów odwiedzającego przy otwieraniu nowego okna, pomiary częstości wizyt na stronie 
internetowej lub sposobu jej wykorzystywania w celu ulepszania na potrzeby użytkownika. Nasze strony 
internetowe wykorzystują pliki cookies przynajmniej do celów zabezpieczenia funkcjonowania stron internetowych 
i podstawowych pomiarów częstości odwiedzin. Zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu możecie w 
dowolnym momencie przerwać poprzez wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce. Ustawienia 
Państwa przeglądarki, w myśl § 55 ust. 5 ustawy o środkach komunikacji elektronicznej, uznaje się za Państwa 
zgodę na wykorzystywanie plików cookies na naszej stronie. Poprzez zablokowanie plików cookies możecie 
Państwo ograniczyć funkcjonalność niektórych stron internetowych (przynajmniej w przypadku, jeśli wymagane 
jest logowanie). 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za dziedzinę ochrony danych osobowych: posta@kontakt-sk.com. 

 

 


