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PROCEDURA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

Procedura uzyskiwania dostępu do danych osobowych osoby, której dane 
dotyczą  
 
Administrator:  
AJER-TECH Sp. z o.o., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork, NIP: 7511775668, 
REGON: 364737307 

1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
przetwarzanych przez Administratora. 

2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania 
informacji obejmujących: 

a) cele przetwarzania, 
b) kategorie zebranych danych osobowych, 
c) wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane 

osobowe, 
d) planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu, 
e) poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub 

ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, 

f) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane 

dotyczą, 
h) poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach 
takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, 

i) przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z 
przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

3. Osoba, która żąda dostępu do treści swoich danych składa wniosek w wersji 
papierowej do Administratora w wersji papierowej na adres siedziby 
Administratora lub elektroniczny na adres mailowy: biuro@ajer-tech.pl 
Wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej procedury jest dostępny na stronie 
internetowej Administratora w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 

4. Osoba zainteresowana składa do Administratora wniosek o realizację prawa 
dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych osobowych w formie pisemnej lub 
elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. 
wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału 
komunikacji, jak także innych danych umożliwiających bezsprzeczną identyfikację 
tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

5. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia 
wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa 



 PROCEDURA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH  
do PROCEDURY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH 

DANE DOTYCZĄ  
do POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

AJER-TECH Sp. z o.o. 
 ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork 

NIP: 7511775668, REGON: 364737307 

 

DOKUMENT WEWNĘTRZNY Strona 2 z 2 

 

przetwarzanych danych osobowych, Administrator może zażądać dodatkowych 
danych potwierdzających tożsamość wnoszącego. 

6. Administrator rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki.  
7. Administrator dostarcza osobie, która złożyła wniosek kopie danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu. Za każdą kolejną kopię danych osobowych 
Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów 
administracyjnych. 

8. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Podstawa prawna:  
Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE z 04.05.2016 r. L119) - RODO 

 


