Załącznik nr 2 do Zbioru zasad bezpieczeństwa
informacji w zakresie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych, w tym instrukcja
zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych
w Urzędzie Gminy Bobrowice.

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE nr 119) wyrażam zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zawartych
w formularzu/wniosku ……………………………………………………………………….…
(rodzaj wniosku)

w celu ………………………………. przez administratora ………...........................................
(cel złożenia)

(dane administratora)

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana
w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………...........................................
(czytelny podpis)

POUCZENIE:
art. 4 pkt 11 „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego
działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
motyw 32 preambuły:
Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się
do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym
elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas
przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa
informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje,
że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie,
okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna
dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych
celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele.
motyw 42 preambuły
Aby wyrażenie zgody było świadome, osoba, której dane dotyczą, powinna znać przynajmniej tożsamość
administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych.

Możliwość wycofania zgody: art. 7 ust. 3 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę. 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. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Dobrowolność wyrażania zgody: art. 7 ust. 4 Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym
stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie
umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania
tej umowy.
motyw 42 preambuły
Wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego
lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji.
motyw 43 preambuły
Aby zapewnić dobrowolność, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych
osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą,
a administratorem, w szczególności gdy administrator jest organem publicznym i dlatego jest mało
prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach. Zgody
nie uważa się za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić z osobna na różne operacje przetwarzania danych
osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to stosowne, lub jeżeli od zgody uzależnione jest wykonanie
umowy – w tym świadczenie usługi – mimo że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna.

