
 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązuje 

od dnia 25 maja 2018 r. 

 

Definicje prawne:  
 

1)     „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 

nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej; 
 

2)     „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie; 

 
3)     „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych 
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; 

 
4)     „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie 

Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub 
mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; 

5)     „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych 
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 
scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie; 

6)     „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

7)     „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 
inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną 
trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych 

przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi 
zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; 

8)   „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot 
przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu 

przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe; 
 

 
9)  „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie 
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oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych; 
 

 
(10) Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji o 

zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. 
Spseudonimizowane dane osobowe, które przy użyciu dodatkowych informacji można 
przypisać osobie fizycznej, należy uznać za informacje o możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej. Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do 
zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby 

(w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których 
istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez 
administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego 

zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z 
uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, 

należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne 
do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie 
przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny. Zasady ochrony danych nie 

powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które 
nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani 

do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane 
dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. 
Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy więc przetwarzania takich anonimowych 

informacji, w tym przetwarzania do celów statystycznych lub naukowych. 
 

Administrator 
 

Administratorem(def. - punkt 4) Pana/Pani danych osobowych(def. - punkt 1)  

jest Dariusz Pieczewski Studio Magia Filmu z siedzibą w:  
Łódź ul. 11 Listopada 29 m.29 91-371,  

Pana/Pani nie będą przetwarzane przez żadne inne podmioty ani osoby trzecie. 

Pana/Pani dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.  

 

Dane kontaktowe 
adres mail: houseoffilm@wp.pl  
numer telefonu: 603664088 

 
Podstawa i cel 

Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są następujące podstawy 

prawne:  

 

-  Pana/Pani dobrowolna zgoda  

-  Chęć realizacji umowy przez Pana/Panią 

 

Wymóg dobrowolności zgody oznacza, że Pan/Pani ma faktycznie wolny wybór co do 
udzielenia zgody oraz może jej odmówić lub ją wycofać w dowolnym czasie.. Aby 
wyrażenie zgody było świadome, Pan/Pani powinna znać przynajmniej tożsamość 
administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych. Jedynym 
celem do jakich przetwarzane będą Twoje dane jest przygotowanie i realizacja umowy.  
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Dane będą przetwarzane od momentu zaistnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, 
aż do momentu:  

- realizacji umowy, 

- cofnięcia przez Pana/Pani dobrowolnej zgody, 

- innych działań z Pana/Pani, ograniczających tę zgodę,  
 
W dowolnym momencie może Pana/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym 
informowana, zanim wyrazi zgodę.  
 

Prawa osoby, której dane dotyczą̨ 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia lub 
przystąpienia do umowy i jej wykonania lub przetwarzane na podstawie zgody – 
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do 
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do 
odczytu maszynowego. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować́ się z 
administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są̨ wyżej.  


