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PROCEDURA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

1. Prawo do przenoszenia danych obejmuje: 
a) prawo do otrzymania danych od Administratora, 
b) prawo do przesłania danych bez utrudnień ze strony Administratora, 
c) prawo do przesłania danych bezpośrednio pomiędzy Administratorami, bez 
pośrednictwa osoby, której dane dotyczą (o ile jest to technicznie możliwe). 

2. Prawo do przenoszenia danych przysługuje jedynie w przypadku, gdy 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: 

 przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej, na 
przetwarzanie ich przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 
a) RODO) lub 

 na podstawie umowy zawartej z Administratorem, której osoba fizyczna jest 
stroną jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w tym za pomocą 
systemu informatycznego) 

3. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio 
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o 
usunięcie danych osobowych. 

5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

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

7. Na potrzeby realizacji wniosku Administrator może poprosić o przedstawienie 
dowodu tożsamości w celu identyfikacji wnioskodawcy oraz podanie 
wystarczającej ilości informacji, które umożliwią zlokalizowanie danych 
osobowych, o przeniesienie których osoba składająca wniosek wnioskuje. 

8. Administrator rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki.  
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9. W przypadku uwzględnienia wniosku dot. przeniesienia danych, dane zostaną 
udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego. 

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

 
 
 

 
Podstawa prawna:  
Art. 20 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 


