PROCEDURA OGRANICZENIA DANYCH OSOBOWYCH
P.V. PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

PROCEDURA OGRANICZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Procedura dotycząca prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której te
dane dotyczą
Administrator:
P.V. PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork,
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710
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Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora w przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z
wyjątkiem przechowywania:
 wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której
dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
Osoba, która żąda ograniczenia swoich danych osobowych składa wniosek w wersji
papierowej do Administratora w wersji papierowej na adres siedziby Administratora lub
elektroniczny na adres mailowy: odo@pv-prefabet.com.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 https://www.pv-prefabet.com.pl/rodo.
W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co
do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych
osobowych, Administrator może zażądać dodatkowych danych potwierdzających
tożsamość wnoszącego.
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Administrator rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki i dokonuje ograniczenia danych
osobowych osoby, której dane dotyczą, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek prawnych
określona w art. 18 ust.1. ( pkt a do d) RODO.
Administrator informuje osobę, która złożyła wniosek o dokonaniu ograniczenia jej danych
osobowych oraz uchyleniu ograniczenia przetwarzania jej danych.
Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 18 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

DOKUMENT WEWNĘTRZNY

Strona 2 z 2

