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1. Cel procedury 

 

Celem procedury jest realizacja uprawnienia osoby fizycznej prawa do przeniesienia  

swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

2. Prawa osoby fizycznej, której dane są przetwarzane  

 

Prawo do przenoszenia danych może być wykonane wyłącznie wtedy, gdy osoba, 

której dane dotyczą uprzednio dostarczyła Administratorowi dane jej dotyczące, lub wyraziła 

zgodę na pozyskanie przez Administratora tych danych, w inny sposób, określony uprzednio 

odpowiednim oświadczeniem.   

Prawo do przenoszenia danych to, w szczególności prawo do:  

1) otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych  

jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi;  

2) prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych  

jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi,  

bez przeszkód ze strony administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe.  

Prawo do przeniesienia danych może zostać wykonane, gdy: 

1) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, lub w celu wykonania 

umowy; 

2) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany - prawo  

do przenoszenia danych obejmuje tylko te dane osobowe, które są przetwarzane  

przy użyciu systemów informatycznych i nie obejmuje ono tradycyjnych, manualnych 

papierowych zbiorów danych.  

Prawo do przenoszenia danych obejmuje dane osobowe dotyczące osoby, która 

wykonuje to prawo i które to dane ta osoba dostarczyła Administratorowi. Wykonywanie tego 

prawa nie może ono niekorzystnie wpływać na praw i wolności innych osób.  
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Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania,  

które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

 

Wzór wniosku o przeniesienie danych osobowych 

 

…………………………………………….…. 

Imię i nazwisko 

………………………………………………. 

Adres zamieszkania / adres poczty elektronicznej 

 

Wnioskuję o dokonanie przeniesienia moich danych osobowych,  

w 

postaci_____________________________________________________________________

____________ 

/należy wymienić o jakie kategorie danych osobowych chodzi 

oświadczającemu/wnioskującemu/ 

 

 (np. decyzja administracyjna, inny akt prawny, dokument (do wglądu), opis sytuacji, mającej 

podstawę do usunięcia danych osobowych  okazane osobie przyjmującej oświadczenie / 

wniosek* upoważnionej do tej czynności przez Administratora) 

 

Nazwa podmiotu, do którego należy przenieść dane osobowe wymienione w pkt. 2. : _______ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

/data i czytelny podpis / 

 

 


