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Wprowadzenie  
Kodeks postępowania dla branży fotograficznej powstał jako zbiór zasad, które powinny być            

przestrzegane przez branżę, by zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz          

zgodność z przepisami RODO. Zdjęcia będące głównym aspektem pracy fotograficznej są           

nośnikiem danych bardzo wrażliwych. A postęp technologiczny sprawia, że poddawanie ich           

analizie stało się codziennością. Nie da się ukryć, że fotografie są bardzo pojemnym             

nośnikiem - rasa, płeć, preferencje seksuane, światopogląd (tatuaże, ubiór, konteks zdjęcia),           

stan zdrowia. Zawierają dane osobowe, o szczególnym, nierzadko wręcz intymnym,          

charakterze. Informacje te mogą być, a właściwie są, wyciągane ze zdjęć w sposób             

zautomatyzowany i na znaczną skalę. 

Jesteśmy tego świadkami na co dzień. Fotografie pojawiają się jako dowody w sprawach             

sądowych, a systemy do rozpoznawania twarzy znajdują się w zasięgu każdego z            

użytkowników sieci. Zdjęcia mogą również posłużyć do kradzieży tożsamości i podszywania           

się pod inne osoby np. przy użyciu kont w serwisach społecznościowych. 

Sytuacje te nie dotyczą jednak tylko spraw karnych. Wielokrotnie naruszenie bezpieczeństwa           

zdjęć i zawartych w nich danych, ma swoje konsekwencje. Dlatego właśnie powstał kodeks.             

Ustalenie wspólnych dla branży zasad zmniejszy szanse narażenia się na konflikty z klientami             

i sytuacje generujące problemy w zakresie przetwarzania danych, a jednocześnie spełni           

wymogi przepisów prawa mówiących o konieczności regulacji.  
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1. Struktura Kodeksu 
Kodeks postępowania z danymi osobowymi w branży fotograficznej ma na celu zapewnienie            

fotografom oraz laboratoriom fotograficznym narzędzia umożliwiającego zapewnienie       

stosowania przez podmioty z branży fotograficznej przepisów Rozporządzenia 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) przy uwzględnieniu specyfiki działalności wskazanych podmiotów oraz         

przepisów szczególnych mających do nich zastosowanie.  

W celu uwzględnienia specyfiki poszczególnych rodzajów działalności niniejszy Kodeks         

został podzielony na następujące sekcje: 

 

Sekcja I Wykonywana działalność – we wskazanej sekcji omówione zostały poszczególne           

czynności przetwarzania danych osobowych charakterystyczne dla podmiotów wykonujących        

usługi fotograficzne rozumiane jako działalność fotograficzna objęta kodem 74.20. Z Polskiej           

Klasyfikacji Działalności, z ograniczeniem jedynie do usług fotograficznych w zakresie         

wykonywania fotografii oraz tzw. fotografii obiektów w ruchu polegającej na nagrywaniu           

filmów z wydarzeń. 

 

Sekcja II Zasady uzyskania zgód i wykonywania obowiązków informacyjnych - we           

wskazanej sekcji omówione zostały zasady wykonywania przez podmioty świadczące usługi          

fotograficzne obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych związanych z uzyskaniem          

zgód na przetwarzanie danych oraz uzyskaniem obowiązków informacyjnych (związanych z          

pozyskaniem danych osobowych). 

 

Sekcja III Retencja danych – we wskazanej sekcji omówione zostały zasady retencji danych             

osobowych obowiązujące w branży fotograficznej. 

 

Sekcja IV Zabezpieczenie danych  – we wskazanej sekcji omówione zostały zasady           

zabezpieczenia danych osobowych, w tym przetwarzania ich w systemach informatycznych,          
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przez podmioty z branży fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż kodeks           

skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. W sekcji też określono zasady            

przeprowadzenia przez firmy fotograficzne analizy ryzyka związanego z wykonywanymi         

czynnościami przetwarzania. 

 

Sekcja V Wykonywanie Obowiązków  – we wskazanej sekcji omówione zostały zasady           

wykonywania przez firmy z branży fotograficznej uprawnień osób których dane dotyczą,           

zasady kontaktu z organem nadzorczym oraz rekomendacje odnośnie wprowadzenia zasad          

przetwarzania danych oraz dokumentacji przetwarzania.  

 

Sekcja VI Fotograf jako procesor danych – we wskazanej sekcji omówione zostały            

dodatkowe obowiązki jakie ciążą na podmiotach z branży fotograficznej jako na procesorach            

danych, wykonujących przetwarzanie danych na zlecenie innych podmiotów. 

 

Sekcja VII Zakazane praktyki - we wskazanej sekcji omówione zostały spotykane niekiedy            

w branży fotograficznej praktyki, które na gruncie RODO należy uznać za niedopuszczalne. 

 

Sekcja VIII Przyjęcie systemu ochrony danych osobowych - we wskazanej sekcji zostały            

omówione zagadnienia dotyczące systemu ochrony danych osobowych - w szczególności jego           

kształtu, sposobu przyjęcia oraz rekomendowanych dokumentów, które powinny być przyjęte          

w celu jego wdrożenia. 

 

Sekcja IX Wzory -  wskazana sekcja zawiera wzory najważniejszych dokumentów, które           

powinny być przyjęte przez Administratora danych 

 

2. Kogo dotyczy 
2.1. Rodzaje działalności 

Kodeks został opracowany jako pomoc w praktycznym stosowaniu przepisów RODO dla firm            

z branży fotograficznej. Z uwagi na fakt, iż branża ta jest bardzo zróżnicowana, niniejszy              
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Kodeks został opracowany jako pomoc dla podmiotów wykonujących usługi fotograficzne w           

następującym zakresie: 

 

a) Wykonywanie fotografii portretowej - zarówno studyjnej jak i plenerowej (w tym           

sesje rodzinne, firmowe, ciążowe, kobiece, artystyczne dziecięce, noworodkowe itp.); 

b) Wykonywanie fotografii okolicznościowej na eventach zamkniętych takich jak        

imprezy firmowe, okoliczności prywatne (śluby, urodziny, komunie, chrzciny, urodziny,         

imieniny, inne wydarzenia z ograniczoną liczbą gości, zapraszanych przez organizatora); 

c) Wykonywanie fotografii na imprezach otwartych – takich jak wydarzenia sportowe,          

imprezy masowe, wydarzenia takie jak pikniki, festyny itp. (wydarzenia otwarte dla           

publiczności) 

d) Fotografia klubowa i na imprezach z wstępem płatnym ale dostępnym dla każdego kto             

uiści opłatę za wstęp; 

e) Fotografia szkolna i przedszkolna, wykonywana w placówkach edukacyjnych i przy          

ich współudziale; 

f) Fotografia do dokumentów; 

g) Fotografia wykonywana na zlecenie osoby świadczącej usługi modelingu oraz w          

modelu TFP. 

Z uwagi na rozbieżności w funkcjonowaniu każdego z powyżej wskazanych rodzajów           

działalności, które mają szczególne odzwierciedlenie w zasadach przetwarzania danych         

osobowych, w Kodeksie każdemu z rodzajów działalności poświęcony został odrębny          

rozdział. 

 

Odrębny rozdział został też poświęcony działalności polegającej na obróbce materiałów          

fotograficznych. 

2.2. Zakres działalności 

Rynek fotograficzny zdominowany jest przez mikro i małych przedsiębiorców oraz osoby           1

wykonujące fotografie na zasadzie umów cywilnoprawnych w sposób sporadyczny. Z uwagi           

1 W rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646.) 
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na powyższe w niniejszym Kodeksie opracowane zostały rozwiązania uwzględniające         

możliwości mikro i małych przedsiębiorców. 

W szczególności Kodeks opracowany został przy uwzględnieniu wskazówek wyrażonych w          

art. 40 ust. 1 RODO nakazującego przy wprowadzaniu Kodeksów postępowania uwzględniać           

szczególną sytuację oraz możliwości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Zasada ta została dodatkowo podkreślona w wielu motywach RODO w szczególności w: 

● Motywie 13 – zachęcającym organy nadzorcze, aby przy stosowaniu niniejszego          

rozporządzenia brana była pod uwagę szczególna sytuacja mikro, małych i średnich           

przedsiębiorstw; 

● motywie 98 – nakazującym przy ustalaniu kodeksów postępowania i wytycznych dla           

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uwzględniać ich szczególną sytuację i dopasować           

stosowane wymagania do ustalonego ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane            

dotyczą jakie może powodować przetwarzanie danych przez te podmioty; 

● motywie 132 – nakazującym prowadzenie przez organy nadzorcze wzmożonych         

działań edukacyjnych i uświadamiających skierowanych do mikro, małych i średnich          

przedsiębiorstw. 

Z uwagi na powyższe, przy opracowywaniu wskazówek dotyczących zasad kontaktu z           

klientami, przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz stosowanych        

zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych), uwzględnione zostały ograniczone        

możliwości finansowe i techniczne mikro i małych przedsiębiorców. 

2.3. Wyłączenia 

Kodeks niniejszy nie obejmuje rozwiązań i wskazówek dla specyficznych form prowadzenia           

działalności fotograficznej takich jak: 

● Fotobudka – prowadzenie działalności polegającej na udostępnianiu użytkownikom        

urządzeń pozwalających użytkownikom na samodzielne wykonywanie i wywoływanie (w         

czasie rzeczywistym bezpośrednio po wykonaniu zdjęć), w szczególności w galeriach          

handlowych, innych miejscach przeznaczonych dla publiczności lub imprezach        

okolicznościowych (śluby, wesela itp.); 
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● Udostępnianie zdalnych systemów do wywoływania zdjęć – prowadzenie działalności         

polegającej na udostępnianiu do publicznego użytku systemów pozwalających na         

wywoływanie zdjęć wykonywanych przez osoby prywatne na własny użytek, zarówno za           

pośrednictwem udostępnianych maszyn samoobsługowych jak i za pośrednictwem systemów         

elektronicznych wykorzystujących przesył danych na odległość za pomocą Internetu (serwisy          

i maszyny do wywoływania zdjęć). Dodatkowo z uwagi na charakter opracowanych regulacji            

i uwzględnienie przy ich projektowaniu szczególnej sytuacji małych i średnich          

przedsiębiorstw, nie może mieć on zastosowania do działalności fotograficznej w zakresie           

wynikającym z pkt. 2.2. powyżej, wykonywanej przez dużych przedsiębiorców. 

 

3. Cele 
Celem wdrożenia Kodeksu jest ułatwienie podmiotom z branży fotograficznej zapewnienie          

zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, w szczególności w zakresie realizacji           

zasad wskazanych w art. 5 ust. 1 RODO, czyli zasad zgodności przetwarzania z prawem,              

rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości,        

ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności danych a także spełnienie          

postulatu rozliczalności wyrażonego w art. 5 ust. 2 RODO.  

Kodeks stawia sobie również za cel wskazanie sposobu realizacji szczególnych narzędzi           

ochrony danych osobowych wynikających z RODO. Należą do nich między innymi           

mechanizmy ochrony danych już w fazie projektowania (privacy by design) – art. 25 ust. 1               

RODO, domyślnej ochrony danych (privacy by default) – art. 25 ust. 2 RODO, dokumentacji              

przetwarzania – art. 30 RODO, a także bezpieczeństwa przetwarzania opartego na analizie            

ryzyka – art. 32 RODO, oceny skutków dla ochrony danych (data protection impact             

assessment) – art. 35 RODO, czy wreszcie uprzednich konsultacji z organem nadzoru – art. 36               

RODO. 

Celem, nadrzędnym, któremu przyświecać ma wdrożenie Kodeksu, jest ułatwienie         

Administratorom danych wdrożenie regulacji i rozwiązań pozwalających na uniknięcie         

naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie ich poufności, dostępności i          

integralności, gdyż takie naruszenie mogłoby spowodować szereg strat po stronie          

Administratora i spowodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.            
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Do potencjalnych kosztów stanowiących konsekwencję naruszenia ochrony danych można         

zaliczyć kary administracyjne, koszty obsługi prawnej, odszkodowania wobec osób         

fizycznych, których prawa i wolności zostałyby naruszone oraz straty wizerunkowe związane           

z naruszeniem bezpieczeństwa danych. 

Jednocześnie należy wskazać, że branża fotograficzna charakteryzuje się szerokim         

wykorzystaniem danych osobowych w postaci wizerunku (w tym wizerunku dzieci).          

Dodatkowo ustalając zasady korzystania z takich danych osobowych konieczne jest wzięcie           

pod uwagę, że wizerunek może być nośnikiem innych danych, w tym danych osobowych             

zaliczonych do specjalnej kategorii ochrony (takich jak informacje o stanie zdrowia lub            

przekonaniach religijnych) w związku z czym konieczne jest określenie jasnych zasad jego            

wykorzystywania. Przy projektowaniu zasad wykorzystywania wizerunku wzięte zostały pod         

uwagę, również specjalne uregulowania związane z ochroną wizerunku osoby jako dobra           

osobistego oraz z ochroną praw autorskich fotografa do wykonanych dzieł. 

W celu zapewnienia spójnej realizacji systemu ochrony danych, usystematyzowania zasad          

przetwarzania danych w organizacji oraz zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem,          

przygotowany został niniejszy Kodeks, który zawiera szereg rozwiązań umożliwiających         

realizację zasad ochrony danych osobowych przez podmioty branży fotograficznej. 

 

4. Podstawy prawne 
Projektując rozwiązania związane z ochroną danych osobowych w branży fotograficznej          

wzięte zostały pod uwagę cztery grupy przepisów mające szczególne zastosowanie w branży            

fotograficznej. 

 

4.1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 

W zakresie obowiązującego systemu ochrony danych osobowych przetwarzanie danych         

osobowych przez podmioty z branży fotograficznej odbywa się na podstawie następujących           

przepisów RODO: 
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● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie przetwarzania danych wyłącznie za zgodą osoby,                

której dane dotyczą na przykład w przypadku uczestników sesji zdjęciowych, osób których            

wizerunek ma być przetwarzany na cele marketingowe Administratora; 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie przetwarzania danych kontrahentów umów o               

wykonanie usług fotograficznych oraz osób przekazujących zapytania ofertowe o wykonanie          

takich usług; 

● Art. 6 ust. 1 lib. c) RODO – w zakresie przetwarzania danych kontrahentów umów o               

wykonanie usług fotograficznych związanych z ciążącymi na Administratorze obowiązkami         

publicznoprawnymi, w szczególności w zakresie prawa podatkowego; 

● Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w zakresie przetwarzania danych kontrahentów oraz osób               

widocznych na zdjęciach wykonanych przez fotografa w zakresie związanym w          

szczególności z realizacją następujących interesów Administratora: 

○ wykonanie praw wynikających z przysługujących Administratorowi praw autorskich        

(zarówno majątkowych jak i osobistych) do wykonanych fotografii; 

○ wykonanie praw związanych z zabezpieczeniem wykonanych fotografii       

przechowywanych w formacie cyfrowym; 

○ windykacja należności. 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w zakresie przetwarzania danych osobowych ujawniających              

informacje o stanie zdrowia lub przekonaniach religijnych osób widocznych na wykonanych           

fotografiach (w szczególności w zakresie fotografii noworodkowej, fotografii ciążowej,         

fotografii wykonywanej z uroczystości religijnych). 

Powyżej wskazane zostały szczególne podstawy przetwarzania danych osobowych, które         

mają zastosowanie w przypadku działalności fotograficznej. Niezależnie od powyższego         

przetwarzanie następuje przy zachowaniu wszystkich pozostałych przepisów RODO oraz         

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

4.2. Przepisy regulujące prawa do wizerunku 

Wizerunek osoby stanowi zgodnie z RODO jej daną osobową. Niezależnie od powyższego            

wizerunek stanowi również zidentyfikowane dobro osobiste osoby fizycznej. Z uwagi na           

powyższe, interpretacja przepisów o danych osobowych w odniesieniu do wizerunku musi           
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uwzględniać również dodatkową ochronę przyznaną wizerunkowi jako dobru osobistemu w          

polskim systemie prawnym. 

Z uwagi na powyższe, projektując rozwiązania zaprezentowane w niniejszym Kodeksie          

uwzględniono również przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych a to: 

a. Art. 24 Kodeksu cywilnego – wprowadzający ochronę wizerunku jako dobra          

osobistego połączonego z prawem do prywatności osoby fizycznej; 

b. Art. 81 Prawa autorskiego – wprowadzający szczegółowe zasady realizacji prawa do           

wizerunku. 

Z uwagi na fakt, iż art. 81 ust. 2 Prawa autorskiego wprowadza mniej rygorystyczne zasady               

rozpowszechniania wizerunku niż wynikające z rozporządzenia RODO, na potrzeby         

niniejszego Kodeksu dokonano wykładni obu regulacji mającej na celu ustalenie ich           

wzajemnego oddziaływania na siebie. 

Wykładnia dokonana została przy uwzględnieniu następujących reguł interpretacyjnych: 

● ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą – zgodnie z którą to regułą w            

przypadku regulacji o tym samym poziomie szczegółowości, regulacja nowa zastępuje          

regulację starą; 

● założenie kompletności systemu ochrony danych osobowych - zgodnie z motywem 10           

preambuły do RODO celem jego wdrożenia jest między innymi zapewnienie spójnych i            

jednolitych zasada ochrony praw osób, których dane dotyczą na terytorium całej wspólnoty            

europejskiej; 

● zasadą racjonalnego ustawodawcy – zgodnie z którą przepisy powinny być tak           

interpretowane, aby każdy z nich znajdował zastosowanie i usuwane były jakiekolwiek           

interpretacje wskazujące na sprzeczność między normami. 

Przy zastosowaniu wskazanych metod wykładni należy uznać, że celem wprowadzenia          

RODO było zagwarantowanie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych dla         

wszystkich obywateli wspólnoty. Z uwagi na powyższe wszelkie normy krajowe          
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Karolina
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wprowadzające wyłączenia spod wskazanych regulacji należy interpretować w zgodzie z          

przepisami RODO. 

Z uwagi na powyższe, niniejszy Kodeks został oparty na następujących założeniach: 

● przetwarzanie wizerunku stanowi przetwarzanie danych osobowych, o ile wizerunek         

odzwierciedla cechy osoby, które umożliwiają jej potencjalną identyfikację; 

● w przypadku gdy wizerunek osoby może zostać uznany za daną osobową, jego            

udostępnianie jest dozwolone jedynie na warunkach wynikających z RODO; 

● w przypadku gdy wizerunek stanowi daną osobową lecz publikowany jest w mediach            

spełniających kryteria prasy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe             

(Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24.) dla jego publikacji zastosowanie mieć będzie wyłączenie               

określone w art. 85 RODO zgodnie z którym nie ma ono zastosowania do kwestii objętych w                

każdym z państw członkowskich regulacjami dotyczącymi wolności wypowiedzi prasowej.

 

W związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym wyłączenie określone w art. 81 ust. 2               

lit. b) ustawy o prawie autorskim może mieć zastosowanie jedynie do wizerunków, które nie              

pozwalają na identyfikację osoby, w związku z czym nie stanowią danych osobowych. 

4.3. Prawa autorskie 

Osoba wykonująca fotografie uzyskuje do nich prawa autorskie zarówno majątkowe jak i            

osobiste, jeśli wykonane fotografie charakteryzują się poziomem twórczym umożliwiającym         

uznanie ich za przedmiot prawa autorskiego. 

W związku z powyższym dla ustalenia uprawnień Administratorów, którym przysługują          

prawa autorskie do wykonywanych fotografii, konieczne jest uwzględnienie ustawy o prawie           

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 

a) Art. 17 ustawy Prawo autorskie – wskazujący zakres uprawnień związanych z           

majątkowymi prawami autorskimi twórcy; 

b) Art. 16 ustawy Prawo autorskie – wskazujący zakres uprawnień związanych z           

osobistymi prawami autorskimi twórcy. 
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Uwaga jw. - również na gruncie RODO mogą się zdarzyć sytuacje, gdy zgoda osoby na przetwarzanie danych nie będzie potrzebna, bo przetwarzanie oparte jest np. na uzasadnionym interesie.



Analizując zakres zastosowania wskazanych przepisów i ich znaczenie dla zasad ochrony           

danych osobowych przepisy te podlegały wykładni w powiązaniu z art 85 RODO oraz             

zasadami wskazanymi w motywie 153 Preambuły, zgodnie z którymi specjalna ochrona           

przyznana utworom artystycznym ma na celu ochronę wolności wypowiedzi artystycznej. Z           

uwagi na powyższe nie korzystają z niej wszelkie dzieła, objęte zakresem ustawy prawo             

autorskie a jedynie utwory artystyczne będące środkiem wyrazu twórcy, których celem jest            

zajęcie stanowiska artystycznego przez twórcę. 

 

5. Zakres czasowy stosowania RODO 
RODO znajduje zastosowanie także do danych, które Administrator przetwarzał przed          

wejściem w życie tego rozporządzenia (tj. przed 25 maja 2018 r.). Zgodnie z motywem 171               

RODO dalsze przetwarzanie takich danych powinno w terminie dwóch lat od wejścia w życie              

RODO zostać dostosowane do jego przepisów. Jeżeli dotychczasowe przetwarzanie odbywało          

się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, o ile               

pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom RODO, a Administrator może          

wówczas kontynuować przetwarzanie. Należy jednakże mieć na uwadze, że RODO wymaga,           

aby osoba udzielająca zgody, przed jej wyrażeniem została poinformowana o możliwości jej            

wycofania w każdej chwili. Wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej udzielenie (tj.              

jeżeli zgoda została udzielona poprzez czat internetowy, to osoba jej udzielająca powinna móc             

wycofać tę zgodę w taki sam sposób).  

Powyższe regulacje rodzą dla Administratora następujące konsekwencje: 

● Administrator powinien dokonać przeglądu dotychczas udzielonych mu zgód na         

przetwarzanie danych w celu weryfikacji czy odpowiadają one wymaganiom RODO, przede           

wszystkim czy były one wyrażone dobrowolnie i czy wyraźnie wskazywały zakres i cel             

przetwarzania danych. Warunki, jakim powinna odpowiadać zgoda zostały szerzej opisane w           

rozdziale I, punkt 4 Kodeksu. 

● W przypadku stwierdzenia, że dotychczas udzielone zgody nie spełniają wymagań          

RODO należy bezwzględnie pozyskać nowe zgody od osób, których dane są przetwarzane. W             
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przypadku nieudzielenia takich zgód, dane powinny zostać usunięte, chyba że istnieje inna            

podstawa do ich przetwarzania niż zgoda.  

● W przypadku stwierdzenia, że dotychczas udzielone zgody spełniają wymagania         

RODO, należy dopełnić obowiązku informacyjnego wobec osób, które udzieliły zgód, w           

szczególności poprzez poinformowanie ich o możliwości wycofania zgody w każdym czasie.           

Sposób spełnienia obowiązku informacyjnego został szczegółowo opisany w sekcji II          

Kodeksu. 

● Administrator powinien w najkrótszym możliwym terminie dostosować sposób        

przetwarzania dotychczas posiadanych danych w swojej organizacji do wymagań RODO.          

Termin ten nie może przekraczać 2 lat od momentu wejścia w życie RODO (tj. od 25 maja                 

2018 r. ). 

 

6. Użyte   sformułowania 
1. Administrator danych osobowych/Administrator danych/Administrator  -     

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który           

samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania          

danych osobowych;  

2. Aktywa przetwarzania danych – przestrzeń wykorzystywana przez       

Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz wszelkie urządzenia        

oraz oprogramowanie wykorzystywane do ich przetwarzania; 

3. Analiza ryzyka - analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności osób          
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia w związku z          
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora; 

4. Dane osobowe  – są to wszelkie dane, które pozwalają samodzielnie lub wraz z             
innymi danymi ustalić tożsamość osoby fizycznej, której dotyczą. Najczęściej         
imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer        
telefonu, PESEL, NIP, REGON, wizerunek, odcisk palca; 

5. Incydent  - wszelkie zdarzenie będące konsekwencją naruszenia przepisów        
ochrony danych osobowych, w szczególności te, które doprowadziły lub mogły          
doprowadzić do powstania uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub        
niemajątkowych u osób fizycznych; 
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6. Inwentaryzacja aktywów i zabezpieczeń / Inwentaryzacja – dokument        
stanowiący katalog Aktywów przetwarzania danych i Zabezpieczeń       
stosowanych przez Administratora; 

7. Kartoteka ochrony danych – zbiór dokumentów zawierający niniejszą        
Politykę oraz wszelkie dokumenty, które zostały stworzone w wyniku         
funkcjonowania Systemu ochrony danych; 

8. Kodeks  - niniejszy Kodeks postępowania dla branży fotograficznej 
9. Odbiorca danych  – każdy podmiot, któremu Administrator przekazuje dane         

osobowe. 
10. Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony zgodnie z art. 51           

RODO pełniący funkcję nadzoru zgodności przetwarzania danych osobowych        
w prawem; 

11. Pracownik  – osoba fizyczna pozostająca z Administratorem w stosunku pracy; 
12. Procesor danych osobowych / Procesor / Podmiot przetwarzający –         

podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie         
przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem; 

13. Rejestr czynności przetwarzania – rejestr czynności przetwarzania danych,        
za które Administrator odpowiada; 

14. RODO - 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; 

15. System ochrony danych osobowych – całokształt środków organizacyjnych,        
technicznych i informatycznych, zaimplementowany przez Administratora w       
celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem; 

16. Zabezpieczenia – stosowane rozwiązania i narzędzia o charakterze        
technicznym, informatycznym lub organizacyjnym zmierzające do      
zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych       
osobowych. 
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I. Opis działalności fotograficznej 

1. Fotograf jako Administrator  
Na wstępie należy wskazać, że w ocenie twórców niniejszego Kodeksu, osoba wykonująca            

fotografie w zakresie w nim opisanym posiada status Administratora danych osobowych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO administratorem jest podmiot decydujący o celu i sposobie               

przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z utrwaloną praktyką gospodarczą, fotografowie         

korzystają ze swobody w zakresie realizacji zleceń. Swoboda ta przejawia się w szczególności             

w doborze środków technicznych, ilości wykonanych zdjęć, sposobu ich wykonania, a po            

wykonaniu zdjęć często dodatkowo uzupełniona jest swobodą wyboru zdjęć do dalszej           

obróbki oraz niejednokroć przekazaniem fotografowi swobody w dokonaniu ich obróbki          

graficznej. 

W efekcie częstokroć fotograf samodzielnie decyduje o osobach uwidocznionych na zdjęciach           

(w szczególności w przypadku fotografii mającej charakter reportażu z uroczystości) i           

sposobie ich ukazania. Fakt iż zdjęcia wykonywane są na zamówienie nie pozbawia fotografa             

swobody twórczej. Jednocześnie w obecnych realiach gospodarczych fotografowie częstokroć         

nie przekazują zleceniodawcom praw autorskich do wykonanych zdjęć a jedynie udzielają           

licencji. 

Podsumowując, mimo iż fotograf działa na zlecenie innego podmiotu, który decyduje o            

ogólnym temacie wykonywanych fotografii, fotograf wykonujący zdjęcia pozostaje        

administratorem danych osobowych osób na nich uwidocznionych, do czasu przekazania          

praw do nich zleceniodawcy. 

 

 

2. Czynności przetwarzania 
W niniejszej sekcji opisane zostały czynności przetwarzania danych osobowych specyficzne          

dla podmiotów z branży fotograficznej, które prowadzą działalność w zakresie objętym           

niniejszym Kodeksem. 

2.1. Przetwarzanie danych pełnoletnich osób uczestniczących w sesji zdjęciowej 

Cel przetwarzania:  wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej 
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Uwaga
Czy to oznacza, że po przekazaniu zdjęć administratorem staje się zleceniodawca, a fotograf przestaje nim być? Czy może dochodzi do udostępnienia danych i mamy dwóch oddzielnych administratorów? W naszej opinii mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem, ponieważ fotograf nadal przechowuje np. w pamięci aparatu kopie tych zdjęć (a więc je przetwarza). Fakt, że nie ma do nich praw autorskich majątkowych nie ma znaczenia w konteście danych osobowych - są to dwa różne reżimy prawne.



Kategoria osób, których dane dotyczą: osoby, które uczestniczą w sesji zdjęciowej,           

zarówno jeśli są zleceniodawcą sesji jak i uczestniczą w niej na podstawie udzielonej             

przez siebie zgody. 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą           

przede wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek            

ten może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o pochodzeniu           

rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub        

światopoglądowych, stanie zdrowia lub orientacji seksualnej, przetwarzanie wizerunku        

może obejmować też te informacje o osobie. 

Poza wizerunkiem fotografowie uprawnieni są również do zbierania danych takich jak           

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania osób, które            

uczestniczą w ich sesjach zdjęciowych. Dane te są konieczne dla dokonania identyfikacji            

osób uczestniczących w sesji na potrzeby udzielenia przez nie zgód na uczestnictwo w             

sesji i wykonanie fotografii, oraz wykonania na ich rzecz obowiązków informacyjnych. Z            

uwagi na powyższe ich zbieranie nie narusza zasady minimalizacji danych wyrażonej w            

art. 5 RODO. 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku         

będzie zawarta umowa o wykonanie sesji zdjęciowej, a w przypadku osób, które nie są              

zleceniodawcami sesji, wyrażona przez nie zgoda na uczestnictwo w sesji zdjęciowej.           

Dodatkowo w przypadku gdy wykonane fotografie odzwierciedlać będą również         

informacje szczególne takie jak stan zdrowia (na przykład fotografie ciążowe lub           

noworodkowe, sesje podczas których ujawniony jest stan zdrowia osoby) lub przekonania           

religijne (sesje komunijne lub z innych uroczystości religijnych) przetwarzanie odbywać          

się może wyłącznie na podstawie udzielonej zgody. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Te dane są konieczne tylko w przypadku zleceniodawcy i w celu identyfikacji strony w umowie, a nie na potrzeby zbierania zgody czy realizowania obowiązków informacyjnych. Ten obowiązek może przecież być zrealizowany osobiście, a nie pocztą. Ponadto, art. 11 RODO wyraźnie mówi, że administrator nie musi zbierać dodatkowych danych tylko w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO.



2.2. Przetwarzanie danych osób poniżej 16 roku życia osób uczestniczących w sesji 

Cel przetwarzania:  wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej 

Kategoria osób, których dane dotyczą: dzieci poniżej 16 roku życia, które uczestniczą w             

sesji zdjęciowej 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o stanie zdrowia lub            

przekonaniach religijnych, przetwarzanie wizerunku może obejmować też te informacje o          

osobie. 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda opiekuna prawnego dziecka fotografowanego. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.3. Przetwarzanie danych osób wykonujących zdjęcia do dokumentów  

Cel przetwarzania: wykonanie umowy na wykonanie zdjęć do dokumentów (dowodowe,          

paszportowe, legitymacyjne etc.) 

Kategoria osób, których dane dotyczą: pełnoletnie i niepełnoletnie osoby, którym          

wykonywane są zdjęcia, zarówno jeśli są zleceniodawcami sesji, jak i gdy podstawą            

przetwarzania danych jest zgoda (zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 16            

roku życia). 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. 

Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten może być nośnikiem dodatkowych informacji takich              

jak informacje o stanie zdrowia, przetwarzanie wizerunku może obejmować też te           

informacje o osobach. 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

co do zasady zawarta umowa o wykonanie sesji zdjęciowej, wyjątkowo w przypadku            

osób, które nie są zleceniodawcami sesji, wyrażona przez nie zgoda na wykonanie zdjęcia             

do dokumentu. Dodatkowo w przypadku gdy wykonane fotografie odzwierciedlać będą          
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Oraz dane ich opiekunów prawnych: to ich dane pojawią się choćby w umowie.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
A dlaczego podstawą prawną nie jest umowa, analogicznie do poprzedniego przypadku?



również informacje szczególne takie jak stan zdrowia (na przykład w przypadku osoby            

chorej na bielactwo) przetwarzanie odbywać się może wyłącznie na podstawie udzielonej           

zgody. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.4. Przetwarzanie danych osobowych gości uroczystości zamkniętych o charakterze prywatnym         

(urodziny, komunie, chrzciny, imieniny); 

Cel przetwarzania: wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej z uroczystości          

prywatnej 

Kategoria osób, których dane dotyczą: osoby, które uczestniczą w uroczystości, zarówno           

pełnoletnie jak i poniżej 16 roku życia.  

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o stanie zdrowia lub            

przekonaniach religijnych, przetwarzanie wizerunku może obejmować też te informacje o          

osobie. 

Poza wizerunkiem fotografowie uprawnieni są również do zbierania danych takich jak imię i             

nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania osób, które uczestniczą w ich sesjach            

zdjęciowych. Dane te są konieczne dla dokonania identyfikacji osób uczestniczących w           

sesji na potrzeby udzielenia przez nie zgód na uczestnictwo w sesji i wykonanie fotografii,              

oraz wykonania na ich rzecz obowiązków informacyjnych. Z uwagi na powyższe ich            

zbieranie nie narusza zasady minimalizacji danych wyrażonej w art. 5 RODO. 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach prywatnych, osoby – organizatora          

uroczystości. Z uwagi na szczególny charakter wyrażanej zgody obowiązywać mogą          

szczególne zasady jej udzielenia opisane w niniejszym Kodeksie. 

 

 

22 

                  

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Naszym zdaniem do przetwarzania wystarczający jest uzasadniony interes (fotograf ma interes w tym, żeby uwiecznić wizerunki innych osób, ponieważ obowiązuje go umowa z organizatorem). Zgoda (z prawa autorskiego oraz z RODO) potrzebna byłaby na ewentualne rozpowszechnienie danych przez fotografa, np. w portfolio. Inna sytuacja to rozpowszechnienie zdjęć przez organizatora - wówczas to organizator powinien pozyskać zgodę z pr.aut., jako podmiot rozpowszechniający wizerunek, a nie fotograf. Samego organizatora zaś RODO nie obowiązuje, ponieważ korzysta z wyjątku osobistego. 

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego przyjęto taką podstawę prawną.


Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwaga jw. w kontekście zbierania dodatkowych danych w celach realizacji obowiązków wynikających z RODO.



Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

 

2.4. Przetwarzanie danych osobowych pary młodej oraz gości obecnych na ślubie lub weselu 

Cel przetwarzania:  wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej ze ślubu i wesela 

Kategoria osób, których dane dotyczą: osoby, które uczestniczą w uroczystości, zarówno           

pełnoletnie jak i poniżej 16 roku życia.  

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o stanie zdrowia (np.            

kobieta w ciąży będąca gościem weselnym) lub przekonaniach religijnych (np. para młoda            

biorąca ślub w określonym obrządku religijnym), przetwarzanie wizerunku może         

obejmować też te informacje o osobie. 

Poza wizerunkiem fotografowie uprawnieni są również do zbierania danych takich jak imię i             

nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania osób, które uczestniczą w ich sesjach            

zdjęciowych. Dane te są konieczne dla dokonania identyfikacji osób uczestniczących w           

sesji na potrzeby udzielenia przez nie zgód na uczestnictwo w sesji i wykonanie fotografii,              

oraz wykonania na ich rzecz obowiązków informacyjnych. Z uwagi na powyższe ich            

zbieranie nie narusza zasady minimalizacji danych wyrażonej w art. 5 RODO. 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach prywatnych, osoby – organizatora          

uroczystości. Z uwagi na szczególny charakter wyrażanej zgody obowiązywać mogą          

szczególne zasady jej udzielenia opisane w niniejszym Kodeksie. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwaga analogicznie jw.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwaga jw.



2.5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników na uroczystościach zamkniętych o charakterze         

komercyjnym lub służbowym (konferencje, zjazdy, prelekcje, imprezy firmowe); 

W zakresie wskazanego rodzaju działalności odrębną charakterystykę posiadać będzie         

czynność przetwarzania polegająca na przetwarzaniu danych osób, które uczestniczą w          

uroczystości w charakterze uczestników. 

Cel przetwarzania: wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej z wydarzenia (na           

zlecenie organizatora lub sponsora) 

Kategoria osób, których dane dotyczą:  osoby, które uczestniczą w uroczystości 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o stanie zdrowia lub            

przekonaniach religijnych, przetwarzanie wizerunku może obejmować też te informacje o          

osobie. 

Poza wizerunkiem fotografowie uprawnieni są również do zbierania danych takich jak imię i             

nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania osób, które uczestniczą w ich sesjach            

zdjęciowych. Dane te są konieczne dla dokonania identyfikacji osób uczestniczących w           

sesji na potrzeby udzielenia przez nie zgód na uczestnictwo w sesji i wykonanie fotografii,              

oraz wykonania na ich rzecz obowiązków informacyjnych. Z uwagi na powyższe ich            

zbieranie nie narusza zasady minimalizacji danych wyrażonej w art. 5 RODO. 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych organizatora. Z uwagi na           

szczególny charakter wyrażanej zgody obowiązywać mogą szczególne zasady jej         

udzielenia opisane w niniejszym Kodeksie. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.6.Przetwarzanie danych uczestników imprez otwartych – takich jak wydarzenia sportowe, imprezy           

masowe, wydarzenia takie jak pikniki, festyny itp. (wydarzenia otwarte dla publiczności) 

Cel przetwarzania: wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej z wydarzenia (na           

zlecenie organizatora lub sponsora) 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwaga jw. 

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Tę zgodę powinien zbierać organizator jako administrator danych wykorzystujący dane w swoim celu, a nie fotograf.

Fotograf też będzie administratorem, ale w innym zakresie - o ile danych nie rozpowszechnia, to będzie je przetwarzał (przechowywał na komputerze) zapewne na uzasadnionym interesie.

Myślę, że rozróżenienie zakresu obowiązków organizatora i samego wykonawcy zdjęć są bardzo ważne do zaadresowania w kodeksie na samym początku.



Kategoria osób, których dane dotyczą:  osoby, które uczestniczą w imprezie 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji, takich jak informacje o stanie zdrowia lub            

przekonaniach religijnych, przetwarzanie wizerunku może obejmować też te informacje o          

osobie.  

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych organizatora. Z uwagi na           

szczególny charakter wyrażanej zgody obowiązywać mogą szczególne zasady jej         

udzielenia opisane w niniejszym Kodeksie 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.7.Przetwarzanie danych osób zaangażowanych w organizację uroczystości prywatnych,        

komercyjnych oraz wydarzeń otwartych dla publiczności – takich jak urzędnicy udzielający ślubu,            

księża odprawiający mszę, ministranci, artyści i inne osoby zapewniające rozrywkę uczestnikom           

wydarzenia 

Cel przetwarzania: wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej z wydarzenia (na           

zlecenie organizatora lub sponsora) 

Kategoria osób, których dane dotyczą:  osoby zaangażowane w organizację wydarzenia 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji, takich jak informacje o stanie zdrowia lub            

przekonaniach religijnych (zwłaszcza w przypadku księży, ministrantów), przetwarzanie        

wizerunku może obejmować też te informacje o osobie.  

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych organizatora.  

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Nie zawsze organizator będzie miał cele komercyjne (por. ślub, urodziny itd.). W takich przypadkach zgoda raczej nie będzie potrzebna, chyba że na rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z pr.aut.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
jw. Ta zgoda będzie z prawnego punktu widzenia wyrażana organizatorowi, a nie fotografowi, więc to organizator powinien zadbać o to, że zbierze te zgody i wspólnie z fotografem tak zorganizuje wykonywanie zdjęć, żeby osoby, które jej nie wyrażają nie były na zdjęciach - np. poprzez odpowiednie naklejki czy podział sali. Kwestia do doprecyzowania.



 

2.8.Fotografia wykonywana na zlecenie osoby świadczącej usługi modelingu oraz w modelu TFP. 

Cel przetwarzania:  wykonanie umowy na realizację sesji zdjęciowej 

Kategoria osób, których dane dotyczą: osoby, które uczestniczą w sesji zdjęciowej, będące            

zleceniodawcami sesji 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowej obejmować będą przede            

wszystkim wizerunek osób fotografowanych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten            

może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o stanie zdrowia,           

przetwarzanie wizerunku może obejmować też te informacje o osobie. 

Podstawa prawna przetwarzania : podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zawarta umowa o wykonanie sesji zdjęciowej. Dodatkowo w przypadku gdy wykonane           

fotografie odzwierciedlać będą również informacje szczególne takie jak stan zdrowia (na           

przykład fotografie ciążowe), przetwarzanie odbywać się może wyłącznie na podstawie          

udzielonej zgody. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.9.Przetwarzanie danych potencjalnych klientów zamierzających zlecić wykonanie sesji        

fotograficznej 

Cele przetwarzania:  Zawarcie umowy o wykonanie sesji fotograficznej 

Kategoria osób, których dane dotyczą: Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych,          

które mają zamiar zlecić wykonanie sesji fotograficznej a także osób reprezentujących           

jednostki organizacyjne, które mają zamiar zlecić taką sesję. 

Zakres danych:  dane przetwarzane w celu zawarcia umowy o wykonanie sesji fotograficznej            

obejmować będą przede wszystkim imię i nazwisko, firmę osoby, która ma zlecić            

wykonanie sesji fotograficznej lub osoby ją reprezentującej oraz dane kontaktowe          

potencjalnego klienta lub osoby go reprezentującej, w szczególności numer telefonu oraz           

adres e-mail.  
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Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

 

2.10. Przetwarzanie danych osób, które zawarły umowę o wykonanie sesji fotograficznej 

Cele przetwarzania:  wykonanie zobowiązań z umowy o wykonanie sesji fotograficznej  

Kategoria osób, których dane dotyczą : Pełnoletnie osoby fizyczne, będące stronami umowy           

o wykonanie sesji fotograficznej lub reprezentujące jednostki organizacyjne będące         

stronami takich umów 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu wykonania zobowiązań z umowy o wykonanie            

sesji fotograficznej obejmować będą imię, nazwisko, firmę osoby będącej stroną umowy o            

wykonanie sesji fotograficznej lub reprezentujących takie jednostki, jej PESEL, NIP,          

REGON oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu. Charakter sesji          

fotograficznej może być nośnikiem dodatkowych informacji takie jak informacje o          

przekonaniach religijnych lub światopoglądowych osoby zlecającej wykonanie sesji.  

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zawarta umowa o wykonanie sesji zdjęciowej. Dodatkowo w przypadku gdy charakter           

zlecanej sesji odzwierciedlać będzie również informacje szczególne takie jak przekonania          

religijne lub światopoglądowe (sesje komunijne lub z innych uroczystości religijnych)          

przetwarzanie odbywać się może wyłącznie na podstawie udzielonej zgody. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.11. Przetwarzanie danych osób, które zawarły umowę o archiwizację fotografii  

Cele przetwarzania: Wykonanie zobowiązań z umowy o archiwizację fotografii przez          

Administratora 

Kategoria osób, których dane dotyczą: Pełnoletnie osoby fizyczne, będące stronami umowy           

o archiwizację fotografii i osoby, które wyraziły zgodę na wykonanie fotografii niebędące            

stronami umowy.  
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Zakres danych:  dane przetwarzane w celu wykonania zobowiązań z umowy o wykonanie            

sesji fotograficznej obejmować będą imię, nazwisko, firmę osoby będącej stroną umowy o            

wykonanie sesji fotograficznej lub osób reprezentujących takie jednostki, jej PESEL, NIP,           

REGON oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu. Ponadto obejmować          

będą wizerunek osób, które wyraziły zgodę na wykonanie fotografii niebędących stronami           

umowy. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek ten może być nośnikiem dodatkowych             

informacji takich jak informacje o stanie zdrowia lub o przekonaniach religijnych,           

przetwarzanie wizerunku może obejmować też te informacje o osobie. 

Podstawa prawna przetwarzania : podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zawarta umowa o archiwizację fotografii oraz zgoda osób fotografowanych na          

przetwarzanie ich wizerunku.  

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

2.12. Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego  

Cele przetwarzania:  Przetwarzanie danych osobowych w celu zaoferowania usług         

świadczonych przez Administratora  na podstawie zgód wyrażonych przez osoby fizyczne 

Kategoria osób, których dane dotyczą:  Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych          

wyrażających zgodę na marketing. 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu zaoferowania usług świadczonych przez          

administratora obejmować będą imię, nazwisko, firmę oraz dane kontaktowe osoby, która           

udzieliła zgody na marketing, takie jak w szczególności adres zamieszkania, adres           

siedziby, numer telefonu, adres e-mail.  

Podstawa prawna przetwarzania : podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

udzielona zgoda. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Umowy o archiwizację.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Ten zapis nie jest adekwatny do tego punktu.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Dlaczego zgoda? Czy będzie dochodziło do rozpowszechniania tego wizerunku?



2.13. Przetwarzanie danych w celu autopromocji administratora 

Cele przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych w celu autopromocji Administratora         

poprzez prezentowanie jego portfolio osobom trzecim. 

Kategoria osób, których dane dotyczą: Przetwarzanie danych osobowych pełnoletnich osób          

fizycznych wyrażających zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w celach         

promocyjnych lub niepełnoletnich osób fizycznych, których rodzice wyrazili zgodę na          

przetwarzanie danych osobowych. 

Zakres danych: dane przetwarzane w celu autopromocji Administratora obejmować będą          

przede wszystkim wizerunek osób fotografowanych, wyrażających zgodę na        

wykorzystanie ich wizerunku lub niepełnoletnich osób fizycznych, których rodzice         

wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Z uwagi jednak na fakt, iż wizerunek             

ten może być nośnikiem dodatkowych informacji takich jak informacje o stanie zdrowia            

lub przekonaniach religijnych, przetwarzanie wizerunku może obejmować też te         

informacje o osobie. W przypadku, w którym Administrator umieszcza fotografie na           

portalach typu Facebook czy Instagram, ze względu na charakter narzędzi          

informatycznych wykorzystywanych przez te portale, przetwarzane mogą być także dane          

biometryczne (wizerunek w przypadku gdy stosowana jest funkcja rozpoznawania twarzy)          

oraz profilowanie.  

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą przetwarzania danych w tym wypadku będzie          

zgoda pełnoletnich osób fizycznych wyrażających zgodę na wykorzystanie ich wizerunku          

w celach promocyjnych lub zgoda rodziców niepełnoletnich osób fizycznych na          

wykorzystanie ich wizerunku. 

Podstawy prawne przetwarzania: 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

● Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

 

3. Rodzaje przetwarzanych danych 
3.1. Dane związane z zawarciem umowy na wykonanie sesji zdjęciowej 

W celu zawarcia i wykonania sesji zdjęciowej fotografowie są uprawnieni do zbierania            

danych koniecznych dla identyfikacji osoby i wykonania umowy, do których należą: 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Musi się z tym więc łączyć informowanie o tych skutkach wrzucenia zdjeć na te portale. Por. np. opinia rzecznika generalnego TSUE ws. FashionID lub wyrok TSUE ws. Wirtschaftsakademie. Administrator, który wrzuca treści na FB, a tym samym doprowadza do tego, że dane tych osób będą przetwarzane również przez ten portal, staje się współadministratorem danych i ma m.in. obowiązki informacyjne.



1. Imię i nazwisko,  

2. Adres zamieszkania 

3. Adres e-mail; 

4. Telefon kontaktowy 

5. Numer PESEL. 

Wskazany zakres danych uzasadniony jest przy tym koniecznością identyfikacji kontrahenta          

dla potrzeb wykonania umowy a również dla dalszej egzekucji jej postanowień. 

Dodatkowo z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, w celu wykonania umowy           

częstokroć konieczne będzie zbieranie dodatkowych danych o kontrahencie, wymaganych w          

celu prawidłowego wykonania zlecenia. Do danych tych można zaliczyć: 

● Datę uroczystości religijnej i jej rodzaj – jest to dana konieczna dla wykonania umowy              

o wykonanie zdjęć z uroczystości religijnych (takich jak ślub, komunia, chrzciny) 

● Informacje o przekonaniach religijnych kontrahenta – w przypadku wykonywania         

zdjęć z uroczystości religijnych 

● Informacje o stanie zdrowia – są to informacje często konieczne dla prawidłowego            

wykonania umowy na wykonanie sesji ciążowej lub noworodkowej. 

Wskazane informacje mimo, iż wkraczają w sferę prywatności zleceniodawcy, są konieczne           

dla wykonania umowy na wykonanie fotografii w zakresie w nim wskazanym. Z uwagi na              

powyższe ich żądanie nie narusza zasady minimalizacji danych, są one bowiem przetwarzane            

na wyraźną prośbę i w interesie osoby, której dane dotyczą oraz są konieczne dla              

prawidłowego wykonania umowy zawartej na jej żądanie. 

 

3.2. Dane związane z wykonaniem sesji zdjęciowych. 

W celu wykonania sesji zdjęciowych fotografowie są uprawnieni do zbierania następujących           

danych: 

● Imię i nazwisko 

● Adres e-mail 

● Wizerunek 

● Adres zamieszkania 
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Wizerunek jako dana osobowa, jest przetwarzany w celu wykonania zdjęcia za zgodą            

uczestnika sesji. Pozostałe dane zbierane są jedynie jeśli są konieczne dla dokonania            

identyfikacji osób uczestniczących w sesji na potrzeby udzielenia przez nie zgód na            

uczestnictwo w sesji i wykonanie fotografii, oraz wykonania na ich rzecz obowiązków            

informacyjnych. Z uwagi na powyższe, ich zbieranie nie narusza zasady minimalizacji danych            

wyrażonej w art. 5 RODO. Dane te mogą być dodatkowo uzupełnione o inne dane              

kontaktowe na żądanie osoby, której dane dotyczą – w szczególności takie jak numer telefonu. 

 

 

3.3. Wizerunek jako dana biometryczna 

Zgodnie z art. 4 pkt. 14) RODO przetwarzanie danej osobowej do jakiej należy wizerunek              

może być traktowane jako przetwarzanie danych biometrycznych. Warunkiem uznania, że          

dochodzi do przetwarzania danych biometrycznych jest jednak użycie przy przetwarzaniu          

specjalnych środków technicznych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby       

fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Środki te należy uznać za specjalne metody            

techniczne zaprojektowane do porównywania punktów biometrycznych twarzy oraz łączenia         

osiągniętych wyników z bazami danych umożliwiającymi identyfikację osoby. Wykonując         

zdjęcia fotografowie nie wykonują powyższych działań. W tym miejscu należy jednak           

wskazać, iż współczesny sprzęt fotograficzny umożliwia rozpoznawanie twarzy, przy czym          

funkcjonalność ta ma na celu jedynie ułatwienie wykonywania fotografii i zagwarantowanie           

ich wysokiej jakości. Jednocześnie funkcjonalność taka nie ma na celu dokonania           

jednoznacznej identyfikacji osoby, a jedynie wyszukiwanie określonych cech biometrycznych         

(zapisanych w pamięci aparatu) i ich oznaczanie na widoku zdjęcia, celem ułatwienie            

fotografowi wykonania odpowiedniego kadru oraz wyszukania wykonanych zdjęć, na których          

prezentowany jest wizerunek tej samej osoby. Z uwagi na powyższe, wykorzystywanie           

powyżej wskazanych środków technicznych nie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych          

biometrycznych i nie rodzi obowiązków związanych z ich przetwarzaniem [w tym w            

szczególności obowiązku uzyskania odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych         

zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]. 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Zgodnie z uwagami powyżej, te dane nie są potrzebne (vide art. 11 RODO). Mogą być potrzebne do zawarcia umowy, ale mowa już o tym wyżej.



4. Zasady zbierania zgód  
4.1. Informacje ogólne 

Zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych może zostać wyrażona w            

sposób umożliwiający udowodnienie jej udzielenia, jednakże na Administratorze zawsze         

spoczywa obowiązek wykazania, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na           

przetwarzanie swoich danych osobowych.  

Osoba wyrażająca zgodę musi mieć pełną świadomość tego na co się godzi, w jakim celu oraz                

musi udzielać zgody dobrowolnie. Oznacza to, między innymi, że niedopuszczalne jest           

uzależnienie uzyskania określonych uprawnień przez osobę fizyczną od udzielenia przez tę           

osobę zgody na przetwarzanie danych, które nie są niezbędne do realizacji tych uprawnień. 

W praktyce zgoda powinna być wyrażona w formie papierowej, elektronicznej lub w formie             

nagrania zgody udzielonej w trakcie rozmowy telefonicznej. Zgoda może być również           

udzielona w formie dorozumianej, jednakże tylko, jeśli sposób jej udzielenia pozwala           

potwierdzić udzielenie zgody (np. pozowanie do zdjęcia jako zgoda na jego wykonanie). 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna zawierać następujące informacje: datę          

jej udzielenia, imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę oraz cel przetwarzania danych na jaki              

się godzi. Dodatkowo zgoda może zawierać też dane kontaktowe osoby, która jej udziela             

celem wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec tej osoby. Uzyskiwaniu zgody         

bezwzględnie towarzyszy realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa poniżej.         

Zgody na przetwarzanie danych są przechowywane przez okres równy terminowi          

przedawnień roszczeń majątkowych z Kodeksu cywilnego liczony od momentu wycofania          

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane            

lub od momentu zaprzestania przetwarzania jej danych przez Administratora (w szczególności           

w razie realizacji prawa osoby do bycia zapomnianym). 

 

4.2.Fotografie wykonywane w studiu  

W przypadku fotografii studyjnej Administrator zobowiązany jest do uzyskania zgody osób           

uczestniczących w sesji. Zgoda powinna być udzielona w sposób wyraźny, przy czym za             

wyraźną zgodę należy uznać zgodę wyrażoną w formie: 

● zgody papierowej, podpisanej własnoręcznie, 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
W większości przypadków nie będzie potrzebna zgoda na przetwarzanie danych z RODO (można dane przetwarzać np. na uzasadnionym interesie czy w oparciu o umowę o wykonanie sesji). Jednak potrzebna może być zgoda na rozporzechnienie wizerunku zgodnie z pr. aut. O jakiej zgodzie tu mowa? Myślę, że to wymaga jasnego rozróżnienia i wyjaśnienia, ponieważ inaczej będzie budziło wątpliwości interpretacyjne (por. uwaga nr 2 w piśmie przewodnim).

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Jak to się ma do faktu, że osoby zawierają umowę o wykonanie sesji - to na tej podstawie prawnej są przetwarzane ich dane. Zakładamy, że dane nie są rozpowszechniane, więc zgoda z pr.aut. nie jest tu wymagana.



● zgody mailowej, 

● zgody przekazanej innym kanałem komunikacji elektronicznej (jak komunikatory        

internetowe, rozmowy w aplikacjach typu czat). 

Zgoda słowna dopuszczalna jest jedynie w przypadku jej zarejestrowania i zachowania z            

możliwością odtworzenia. W celu zarejestrowania zgody Administrator powinien uzyskać         

zgodę osoby, która jej udziela na rejestrację jej wypowiedzi. 

Zgoda może zostać udzielona w sposób dorozumiany w formie pozowania do fotografii,            

jednak tak udzielona zgoda uprawnia Administratora jedynie do wykorzystywania fotografii          

w celu realizacji zlecenia – czyli wykonania ich i przekazania zleceniodawcy. Zgoda            

dorozumiana nie daje Administratorowi prawa do wykorzystywania wizerunku osoby         

przedstawionej na fotografii w celu autopromocji. 

 

4.3.Fotografie do dokumentów 

W przypadku fotografii do dokumentów Administrator zobowiązany jest do uzyskania zgody           

osób fotografowanych tylko wówczas, gdy osoba fotografowana nie jest osobą zlecającą           

sesję. W typowym przypadku, w którym zdjęcia robione są klientowi zlecającemu zrobienie            

zdjęć do dokumentów, zgoda nie jest konieczna jako że wówczas przetwarzanie jest            

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku,             

w którym zdjęcia do dokumentów wykonywane są dziecku poniżej 16 roku życia, konieczne             

jest uzyskanie zgody jego opiekuna prawnego. 

Zgoda może zostać udzielona: 

● zgody papierowej, podpisanej własnoręcznie, 

● zgody mailowej, 

● zgody przekazanej innym kanałem porozumiewania się na odległość. 

również w sposób dorozumiany w formie pozowania do fotografii. 

Zgoda udzielona w sposób dorozumiany uprawnia Administratora jedynie do         

wykorzystywania fotografii w celu realizacji zlecenia – czyli wykonania ich i przekazania            

zleceniodawcy. Zgoda dorozumiana nie daje Administratorowi prawa do wykorzystywania         

wizerunku osoby przedstawionej na fotografii w celu autopromocji. 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
W takiej sytuacji zgoda w ogóle nie jest potrzebna - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.



 

4.4.Fotografie wykonywane na imprezach zamkniętych prywatnych 

W przypadku realizowania fotografii reportażowej związanej z uroczystościami takimi jak          

chrzciny lub komunie, udzielenie zgód na fotografowanie i wykorzystanie wizerunku może           

czasami ulec zmianie ze względu na obowiązujące zwyczaje. 

Od wielu lat zwyczajem jest bowiem obecność fotografa na takich uroczystościach.           

Administrator wykonując fotografie działa na rzecz i zlecenie organizatora, który zlecił           

wykonanie fotografii w celach prywatnych – związanych z jego działalnością osobistą, a nie             

zawodową. W celu wykonania umowy zawartej z organizatorem konieczne jest jednak           

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w wizerunkach osób         

fotografowanych, będących uczestnikami danej uroczystości. Osoby te znajdują się na          

uroczystości na zaproszenie organizatora. 

W celu realizacji uprawnień uczestników uroczystości Administrator powinien dołożyć         

najwyższej staranności w celu poinformowania ich o danych Administratora wykonującego          

fotografie oraz umożliwienia realizacji przysługujących im na podstawie RODO uprawnień.          

W tym celu, Administrator w szczególności: 

a) informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej organizatora o           

obowiązku przekazania zaproszonym gościom informacji o osobie administratora i         

przekazuje mu wzór takiej informacji; 

b) w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody, podejmuje starania celem           

osobistego wykonania obowiązków informacyjnych wobec gości na uroczystości        

przez przekazanie im informacji o osobie Administratora i fakcie wykonywania          

fotografii na uroczystości; 

c) w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody, może podjąć starania celem            

osobistego umożliwienia wyrażenia lub odmowy wyrażenia przez uczestników zgody         

na wykonywania mu fotografii; 

d) informuje uczestników podczas uroczystości o danych Administratora na przykład         

przez umożliwienie im pozyskania tych informacji bezpośrednio od Administratora         

(przez wystawienia publicznie widocznej informacji, udostępnianie ulotek       

zawierających te dane, strony internetowej z informacjami itp.); 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Zwyczaje w świetle wymagań RODO nie mają prawnego znaczenia. Mogą jedynie wpływać na racjonalne oczekiwania osoby w przypadku testu równowagi przy ocenie, czy administrator może powołać się na swój uzasadniony interes, ale nie wydaje nam się, żeby to miało tutaj miejsce.

Poza tym, odwoływanie się w tym miejscu do zgody jest niewskazane, ponieważ dalej piszą Państwo, że przetwarzanie danych uczestników następuje na podstawie uzasadnionego interesu (i możliwy jest sprzeciw).



e) umożliwia uczestnikom uroczystości odmowę uczestnictwa w zdjęciach przez        

poinformowanie osoby wykonującej zdjęcia o swoim sprzeciwie. 

Wizerunki uczestników zebrane w powyższy sposób są przetwarzane jedynie w celu realizacji            

umowy o wykonanie sesji/reportażu zawartej z organizatorem. Zgodą na samo wykonanie           

fotografii może być również dorozumiana zgoda wyrażająca się choćby w pozowaniu do            

zdjęcia.  

W przypadku wskazanego rodzaju fotografii, Administrator nie jest zobowiązany do          

uzyskania odrębnych zgód osób, które są fotografowane (gości) na wykonanie fotografii.           

Administrator jest jednak zobowiązany do wykonania wobec tych osób obowiązków          

informacyjnych w jeden ze sposobów wskazanych powyżej, oraz umożliwienie im wyrażenia           

sprzeciwu wobec utrwalenia ich wizerunku. W przypadku gdy na wykonanych fotografiach           

mogą zostać utrwalone wizerunki osób poniżej 16 roku życia, obowiązki informacyjne           

powinny zostać wykonane wobec ich opiekunów prawnych. Jednocześnie dla         

zagwarantowania poszanowania ich praw, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec utrwalenia          

wizerunku powinno zostać zagwarantowane na równi opiekunom prawnym tych osób oraz im            

samym, o ile są w wieku umożliwiającym swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Za              

wiek ten należy uznać przekroczenie przez małoletniego 13 roku życia. 

Inne zasady udzielenia zgody będą obowiązywały w przypadku osób, które nie są gośćmi na              

danej uroczystości, a utrwalanie wizerunku tych osób związane jest z pełnieniem przez nie             

szczególnej roli podczas danego wydarzenia. Będą to np. księża i ministranci obecni w             

kościele podczas uroczystości, osoby zapewniające rozrywkę (muzycy, tancerze, iluzjoniści         

etc.). Przetwarzanie wizerunku takich osób możliwe jest wyłącznie na podstawie utrwalonej           

zgody, zaś samo poinformowanie przez organizatora tej kategorii osób o wykonywaniu zdjęć            

na uroczystości jest niewystarczające.  

 

4.5.Fotografie wykonywane na ślubach i weselach 

W przypadku realizowania fotografii reportażowej ślubnej i weselnej udzielenie zgód na           

fotografowanie i wykorzystanie wizerunku z reguły będzie ulegało zmianie ze względu na            

obowiązujące zwyczaje. 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Dlaczego zgoda jako podstawa prawna? Wyżej piszą Państwo o sprzeciwie, który jest instytucją prawną przewidzianą w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na uzasadnionym interesie. Moim zdaniem fotograf ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, ponieważ wiąże go z kimś innym umowa. Jednocześnie fotograf nie będzie rozpowszechniał zdjęć (jeśli już, to będzie to robił organizator), więc nie musi zbierać zgody z prawa autorskiego. Do wyjaśnienia, czy właściwą podstawą prawną jest zgoda, czy też uzasadniony interes.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Jak to się ma do odniesienia do zgody powyżej?

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Dlaczego nie na uzasadnionym interesie? Uwagi jw. Konieczność wyjaśnienia/doprecyzowania.



Od wielu lat zwyczajem jest bowiem obecność fotografa zarówno podczas ślubu, jak i na              

przyjęciu weselnym organizowanym po uroczystości. Administrator wykonując fotografie        

działa na rzecz i zlecenie organizatorów (najczęściej pary młodej) którzy zlecili wykonanie            

fotografii w celach prywatnych. W celu wykonania umowy zawartej z organizatorem           

konieczne jest jednak przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w          

wizerunkach osób fotografowanych, przede wszystkim gości obecnych na uroczystości.         

Osoby te znajdują się na uroczystości na zaproszenie organizatora. 

W celu realizacji uprawnień uczestników uroczystości Administrator powinien dołożyć         

najwyższej staranności w celu poinformowania ich o danych Administratora wykonującego          

fotografie oraz umożliwienia realizacji przysługujących im na podstawie RODO uprawnień.          

W tym celu, Administrator w szczególności: 

f) informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej organizatora o           

obowiązku przekazania zaproszonym gościom informacji o osobie administratora i przekazuje          

mu wzór takiej informacji; 

g) w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody, podejmuje starania celem           

osobistego wykonania obowiązków informacyjnych wobec gości na uroczystości przez         

przekazanie im informacji o osobie Administratora i fakcie wykonywania fotografii na           

uroczystości; 

h) w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody, może podjąć starania celem            

osobistego umożliwienia wyrażenia lub odmowy wyrażenia przez uczestników zgody na          

wykonywania mu fotografii; 

i) informuje uczestników podczas uroczystości o danych Administratora na przykład         

przez umożliwienie im pozyskania tych informacji bezpośrednio od Administratora (przez          

wystawienia publicznie widocznej informacji w sali weselnej, udostępnianie ulotek         

zawierających te dane, strony internetowej zawierającej te dane itp.); 

j) umożliwia uczestnikom uroczystości odmowę uczestnictwa w zdjęciach przez        

poinformowanie osoby wykonującej zdjęcia o swoim sprzeciwie. 

Wizerunki uczestników zebrane w powyższy sposób są przetwarzane jedynie w celu realizacji            

umowy o wykonanie sesji/reportażu zawartej z organizatorem. Zgodą na samo wykonanie           
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fotografii może być również dorozumiana zgoda wyrażająca się choćby w pozowaniu do            

zdjęcia.  

W przypadku wskazanego rodzaju fotografii, Administrator nie jest zobowiązany do          

uzyskania odrębnych zgód osób, które są fotografowane (gości) na wykonanie fotografii.           

Administrator jest jednak zobowiązany do wykonania wobec tych osób obowiązków          

informacyjnych w jeden ze sposobów wskazanych powyżej, oraz umożliwienia im wyrażenia           

sprzeciwu wobec utrwalenia ich wizerunku. W przypadku gdy na wykonanych fotografiach           

mogą zostać utrwalone wizerunki osób poniżej 16 roku życia, obowiązki informacyjne           

powinny zostać wykonane wobec ich opiekunów prawnych. Jednocześnie dla         

zagwarantowania poszanowania ich praw, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec utrwalenia          

wizerunku powinno zostać zagwarantowane na równi opiekunom prawnym tych osób oraz im            

samym, o ile są w wieku umożliwiającym swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Za              

wiek ten należy uznać przekroczenie przez małoletniego 13 roku życia. 

Inne zasady udzielenia zgody będą obowiązywały w przypadku osób, które nie są gośćmi             

pary młodej, a utrwalanie wizerunku tych osób związane jest z pełnieniem przez nie             

szczególnej roli podczas ślubu bądź wesela. Będą to np. urzędnicy udzielający ślubu, księża i              

ministranci obecni w kościele podczas uroczystości, osoby zapewniające rozrywkę podczas          

wesela (muzycy, tancerze, iluzjoniści etc.). Przetwarzanie wizerunku takich osób możliwe jest           

wyłącznie na podstawie utrwalonej zgody, zaś samo poinformowanie przez organizatora tej           

kategorii osób o wykonywaniu zdjęć na uroczystości jest niewystarczające.  

 

4.6.  Fotografie wykonywane na imprezach zamkniętych komercyjnych (biletowanych) 

W przypadku imprez zamkniętych – komercyjnych, podstawą wykonywania zdjęć         

uczestnikom takiej imprezy powinny być zgody na wykonanie fotografii. W przypadku           

wskazanych imprez utrwalenie wizerunku nie ma na celu realizacji prywatnych interesów           

organizatora, ale jego interesów komercyjnych, związanych zwykle z autopromocją i reklamą. 

Z uwagi na powyższe Administrator może wykonywać zdjęcia uczestników uroczystości          

jedynie po uzyskaniu od nich lub od organizatora zapewnienia o wyrażeniu przez nich zgody              

na fotografowanie. W celu zagwarantowania realizacji tego postulatu Administrator         

zobowiązany jest do: 

37 

                  

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwagi jw.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwaga jw.



● uzależnienia wykonania umowy o wykonanie fotografii, od złożenia przez         

organizatora oświadczenia o wyrażeniu przez uczestników zgody na fotografowanie; 

● przekazania organizatorowi wzoru klauzuli informującej o Administratorze danych        

wraz ze zobowiązaniem do przekazania jej uczestnikom; 

● zobowiązania organizatora do przechowywania kopii udzielonych zgód na        

fotografowanie przez okres do dnia przedawnienia zobowiązań wynikających z         

umowy o fotografowanie lub też do przekazania ich Administratorowi; 

● podjęcia starań (w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody) celem           

umożliwienia osobistego wyrażenia lub odmowy wyrażenia przez uczestników zgody         

na wykonywanie im fotografii; 

● umożliwienia uczestnikom uroczystości odmowy uczestnictwa w zdjęciach przez        

poinformowanie osoby wykonującej zdjęcia o swoim sprzeciwie. 

Wizerunki uczestników zebrane w powyższy sposób są przetwarzane jedynie w celu realizacji            

umowy o wykonanie sesji/reportażu zawartej z organizatorem. Zgodą na samo wykonanie           

fotografii może być również dorozumiana zgoda wyrażająca się choćby w pozowaniu do            

zdjęcia. 

Inne zasady udzielenia zgody będą obowiązywały w przypadku osób, które nie są            

uczestnikami imprezy, a utrwalanie wizerunku tych osób związane jest z pełnieniem przez nie             

określonej roli, związanej z obsługą wydarzenia. Będą to przede wszystkim osoby           

zapewniające rozrywkę podczas imprezy, takie jak muzycy, komicy, tancerze. Przetwarzanie          

wizerunku takich osób możliwe jest wyłącznie na podstawie utrwalonej zgody, zaś samo            

poinformowanie przez organizatora o wykonywaniu zdjęć na uroczystości jest         

niewystarczające.  

 

4.7.Fotografie wykonywane na imprezach otwartych (koncerty, zawody sportowe, pikniki etc.) 

W przypadku realizowania fotografii reportażowej związanej z imprezami otwartymi, takimi          

jak zawody sportowe, koncerty, mecze, pikniki otwarte itp. udzielenie zgód na fotografowanie            

i wykorzystanie wizerunku może czasami ulec zmianie ze względu na obowiązujące           

zwyczaje. 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Sprzeciw to prawo właściwe dla przetwarzania, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, a nie - tak jak w tym przypadku - zgody. Zgoda na gruncie RODO musi być wyraźna, nie może być dorozumiana. Można więc ewentualnie mówić o wycofaniu zgody. Organizator imprezy może też wprowadzić prosty mechanizm odróżniania osób, które godzą się na zdjęcia od tych, które się na to nie godzą - poprzez np. naklejenie nalepki na ubraniu osoby, która nie chce być fotografowana.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Uwaga jw. - zwyczaje nie mają mocy prawnej na gruncie RODO.



Od wielu lat zwyczajem jest bowiem obecność fotografa na takich uroczystościach.           

Administrator wykonując fotografie działa na rzecz i zlecenie organizatora. W celu           

wykonania umowy zawartej z organizatorem konieczne jest jednak przetwarzanie przez          

Administratora danych osobowych zawartych w wizerunkach osób fotografowanych,        

będących uczestnikami danej uroczystości. Osoby te znajdują się na uroczystości z własnej            

woli i znają jej publiczny charakter. 

W celu realizacji uprawnień uczestników uroczystości Administrator powinien dołożyć         

najwyższej staranności w celu poinformowania ich o danych Administratora wykonującego          

fotografie oraz umożliwienia realizacji przysługujących im na podstawie RODO uprawnień.          

W tym celu, Administrator w szczególności: 

a) informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej organizatora o           

obowiązku przekazania zaproszonym gościom informacji o osobie administratora i         

przekazuje mu wzór takiej informacji; 

b) uzależnia zawarcie umowy z organizatorem od umieszczenia przez organizatora w          

regulaminie imprezy (lub innym dokumencie regulującym zasady jej        

przeprowadzenia) informacji o fotografowaniu wraz z informacją o sposobie         

wykorzystywania wykonanych na zlecenie organizatora zdjęć; 

c) uzależnia zawarcie umowy z organizatorem od umieszczenia w regulaminie imprezy          

(lub innym dokumencie regulującym zasady jej przeprowadzenia) informacji o         

sposobie w jaki jej uczestnicy mogą zapoznać się z danymi Administratora i            

udostępnianymi przez niego informacjami (na przykład na stronie internetowej         

administratora, przez wysłanie zapytanie na jego adres e-mail itp.) 

d) umożliwia uczestnikom uroczystości odmowę uczestnictwa w zdjęciach przez        

poinformowanie osoby wykonującej zdjęcia o swoim sprzeciwie. 

Wizerunki uczestników zebrane w powyższy sposób są przetwarzane jedynie w celu realizacji            

umowy o wykonanie sesji/reportażu zawartej z organizatorem.  

W przypadku wskazanego rodzaju fotografii, Administrator nie jest zobowiązany do          

uzyskania odrębnych zgód osób, które są fotografowane (gości) na wykonanie fotografii.           

Jednakże w przypadku osób, które nie są gośćmi, a których wizerunek jest utrwalany w              

związku z pełnieniem przez te osoby roli podczas danego wydarzenia konieczne jest            
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uzyskanie wyraźnej zgody. Będą to przede wszystkim osoby prowadzące dane wydarzenie,           

artyści na nim występujący oraz osoby w inny sposób zaangażowane w jego organizację.             

Przetwarzanie wizerunku takich osób możliwe jest wyłącznie na podstawie utrwalonej zgody,           

zaś samo poinformowanie przez organizatora o wykonywaniu zdjęć na uroczystości jest           

niewystarczające.  

 

4.8.Zgody na wykonanie sesji dziecięcych 

4.8.1. Sesja prywatna 

W przypadku sesji prywatnych przy wykonaniu zdjęć dzieciom poniżej 16 roku życia            

powinien być obecny opiekun prawny lub też Administrator powinien uprzednio uzyskać jego            

zgodę na wykonanie fotografii. 

Zgoda powinna być udzielona w sposób wyraźny i wskazywać minimalne dane pozwalające            

na identyfikację dziecka, którego dotyczy. Za minimalne dane należy uznać imię i nazwisko             

dziecka oraz imiona jego rodziców.  

Zgody może udzielić każdy z opiekunów prawnych samodzielnie, z uwagi na fakt iż             

wykonanie fotografii nie przekracza zakresu zwykłego zarządu interesami dziecka. 

4.8.2. Sesje szkolne 

W przypadku sesji organizowanych przez placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki)          

zasady udzielania zgód na wykonanie zdjęć dziecka mogą ulec zmianie z uwagi na utrwalone              

zwyczaje. Zgodnie z wieloletnią praktyką sesje szkolne organizowane są za zgodą placówki a             

często przy współpracy z nią. Częstokroć opiekunowie prawni udzielają na początku roku            

zgody na uczestnictwo przez dziecko w sesjach zdjęciowych organizowanych w placówce, i            

zgody te nie są potem pobierane dla każdej kolejnej sesji. 

 

Z uwagi na wskazaną praktykę można wyróżnić dwa tryby postępowania Administratora. 

Placówka dysponuje zgodami opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w sesjach          

zdjęciowych bez wskazania danych fotografa 

W przypadku gdy placówka dysponuje zgodami opiekunów prawnych na realizację sesji           

zdjęciowych możliwe jest ich wykorzystanie do konkretnej sesji po spełnieniu następujących           

warunków: 
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a) Administrator uzależnienia wykonanie umowy o wykonanie fotografii, od złożenia         

przez organizatora oświadczenia o wyrażeniu przez opiekunów prawnych dzieci zgody          

na fotografowanie; 

b) Administrator informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej 

organizatora o obowiązku przekazania opiekunom prawnym dzieci informacji o osobie 

administratora i przekazuje mu wzór takiej informacji; 

c) Administrator zobowiązuje organizatora do przechowywania kopii udzielonych zgód        

na fotografowanie przez okres do dnia przedawnienia zobowiązań wynikających z          

umowy o fotografowanie lub też do przekazania ich Administratorowi; 

d) Administrator zobowiązuje placówkę do umożliwienia opiekunom prawnym odmowy        

uczestnictwa w sesji zdjęciach przez poinformowanie placówki o swoim sprzeciwie. 

W razie spełnienia przez Administratora powyższych warunków, Administrator nie jest          

zobowiązany do uzyskiwania odrębnej zgody opiekunów prawnych uczestników sesji         

zdjęciowej. 

Placówka nie dysponuje zgodami opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w sesjach           

zdjęciowych bez wskazania danych fotografa 

W przypadku jeśli placówka nie dysponuje zgodami na uczestnictwo dzieci w sesjach            

fotograficznych, Administrator zobowiązany jest do ich uzyskania. Uzyskanie zgód może          

nastąpić samodzielnie przez Administratora lub za pośrednictwem placówki, która organizuje          

sesję. Zasady uzyskiwania zgód powinny być określone w umowie na wykonanie sesji            

zdjęciowej. 

 

4.9.Zgody na marketing 

W przypadku zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego, zgoda powinna być wyraźna.           

Zgody takie nie są konieczne w przypadku marketingu bezpośredniego wykonywanego za           

pomocą tradycyjnych metod komunikacji. Marketing tego typu jest bowiem dozwolony w           

uzasadnionym interesie Administratora. W przypadku chęci kierowania działań        

marketingowych do byłych klientów za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (poczta         

e-mail, wiadomości w komunikatorach itp.) lub telefonicznie, konieczne jest uzyskanie zgody           

osoby, której dane dotyczą. 
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Karolina
Uwaga
Konieczne wyjaśnienie, jaką rolę pełni placówka i w jakim zakresie fotograf jest administratorem. Np. wrzucenie zdjęć na FB szkoły to jest zakres odpowiedzialności szkoły, a nie fotografa.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Bardzo ważne jest rozróżnienie zgody z RODO (na przetwarzanie danych), od zgody z uśude (zgoda na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). W przeciwnym razie, administratorzy mogą uznać, że podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, podczas gdy jest nim uzasadniony interes, niezależnie od tego, który kanał komunikacji zostanie wybrany. Zgody, o których mowa w tym fragmencie, to zgody na kontakt określonym kanałem, a nie zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych jako takich. Ważne jest, by wprowadzić wyraźne rozróżnienie zgód wynikających z różnych reżimów prawnych.



W celu zagwarantowania aby nie doszło do nadużycia praw osób, których dane dotyczą             

należy określić termin, na jaki udzielona jest zgoda na wykorzystanie danych w celach             

marketingowych. Biorąc pod uwagę relacje rynkowe termin ten nie powinien przekraczać 3            

lat. 

 

4.10. Zgody na autopromocję 

Wykorzystanie wykonanych fotografii zawierających wizerunek w celach autopromocji, w         

szczególności w celu wykonania portfolio papierowego, wykorzystania w afiszach i          

reklamach, wykorzystania na stronach internetowych lub w marketingu za pośrednictwem          

mediów społecznościowych wymaga każdorazowo wyraźnej zgody osoby, której wizerunek         

ma być wykorzystany. 

Zgoda powinna wskazywać wyraźnie w jaki sposób wykorzystywane będą zdjęcia z           

wyraźnym podziałem na: 

● Wykorzystanie w mediach drukowanych 

● Wykorzystanie w Internecie na stronach internetowych (w tym blogach) 

● Wykorzystanie na portalach społecznościowych 

● Wykorzystanie w formie billboardów lub plakatów 

● Wykorzystanie przez publiczne nadawanie 

● Wykorzystanie poprzez inne rodzaje mediów. 

Zgoda powinna określać wyraźnie czas na jaki została udzielona, przy czym dla            

zagwarantowania zachowania praw osób, których dane dotyczą, czas na jaki udzielana jest            

zgoda powinien być określony i nie przekraczać 3 lat od dnia jej udzielenia. 

 

 

4.11. Zgoda na autopromocję poprzez wykorzystanie zdjęcia na Facebooku/Instagramie, bądź na          

innym portalu społecznościowym wykorzystującym stosującym biometrykę i/lub profilowanie 

Sytuacja, w której autopromocja fotografa będzie polegać na umieszczeniu zdjęć na           

portalach społecznościowych stosujących narzędzia biometryczne (rozpoznawanie      

twarzy) lub profilowanie, wymaga odrębnej zgody osoby fotografowanej. RODO         

przewiduje generalne prawo każdej osoby do niepodlegania decyzjom opierającym się          
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wyłącznie na profilowaniu, jeżeli decyzja ta wywołuje wobec niej skutki prawne lub            

wpływa na nią w inny sposób. Wymaga także, aby przetwarzanie danych           

biometrycznych odbywało się wyłącznie za zgodą osoby, której dane są przetwarzane.           

Ze względu na powyższe konieczne jest, aby osoba udzielająca zgody obejmowała           

swoja świadomością fakt, że jej wizerunek może być przetwarzany jako dana           

biometryczna (np. poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych umożliwiających       

rozpoznawanie twarzy) jak również tego, że może on być wykorzystywany do           

podejmowania wobec niej zautomatyzowanych decyzji (takich jak np. sugerowanie         

potencjalnych znajomych, wyświetlanie postów i reklam określonego rodzaju). Z tego          

względu fotograf zamierzający umieszczać wizerunek osób fotografowanych na        

portalach internetowych wykorzystujących takie narzędzia powinien zbierać w tym         

celu odrębne, wyraźne, pisemne zgody, nawet wówczas, gdy zgoda na wykonanie           

zdjęcia i wykorzystanie go w innych celach była udzielana w inny sposób (np. poprzez              

pozowanie do zdjęcia, umieszczenie tabliczki z informacją o wykonywaniu zdjęć na           

uroczystości etc.). Umożliwi to pełne poszanowanie prywatności i autonomii osób,          

których zdjęcia są wykorzystywane w celach autopromocji fotografa. 

 

4.12. Umowy TFP 

W przypadku umów zawieranych na zasadach TFP (time fro print) fotograf wykonuje sesje             

fotograficzną modela rezygnując z odpłatności, w zamian za co model daje mu prawo do              

wykorzystania wykonanych fotografii w celach marketingowych (autopromocji). Wskazany        

model współpracy wynika z zapotrzebowania osób profesjonalnie lub pół-profesjonalnie         

zajmujących się modelingiem na profesjonalne fotografie (zwykle używane w portfolio) oraz           

zapotrzebowania fotografów na usługi modeli. Strony rozliczają wzajemne usługi na zasadzie           

barteru. 

We wskazanym wypadku podstawą dla przetwarzania wizerunku modela nie jest udzielona           

przez niego zgoda, ale zawarta umowa w której przedmiotem świadczeń modela jest            

pozowanie do zdjęć. Z uwagi na powyższe we wskazanej sytuacji przetwarzanie wizerunku            

modela przez Administratora (w tym w celach autopromocji) odbywa się na zasadach            
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wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas wskazany w umowie, który wynika z                 

umowy stron. 

W efekcie nie znajduje we wskazanej sytuacji zastosowania instytucja cofnięcia zgody na            

przetwarzanie zdjęć. 

 

5. Zasady informowania 
5.1. Informacje ogólne 

Prawo nakłada na Administratora obowiązki dotyczące informowania osób fizycznych w          

szczególności o procesie przetwarzania ich danych osobowych, podmiotach którym dane          

osobowe są ewentualnie przekazywane i uprawnieniach jakie im przysługują w związku z            

faktem przetwarzania danych. 

Informacja o przetwarzanych danych jest przekazywana osobie fizycznej w momencie          

zbierania jej danych. Może to być moment wyrażania zgody na przetwarzanie danych w             

celach marketingowych, moment zbierania danych do zawarcia umowy, moment uzyskiwania          

danych w formie wysłania przez klienta danych do wystawienia faktury pro forma lub każda              

inna sytuacja wiążąca się z otrzymywaniem lub pozyskiwaniem danych osoby fizycznej. 

Udzielanie informacji przez Administratora powinno być transparentne. Wykluczone jest         

zamieszczanie informacji w formie zmultiplikowanej ilości tekstu, uniemożliwiającej szybki i          

przejrzysty dostęp do informacji. 

Administrator udostępniając informacje posługuje się językiem prostym, zrozumiałym i         

jednoznacznym. Wykluczone jest posługiwanie się językiem „branżowym”, nieużywanym w         

powszechnym języku przeciętnego odbiorcy udzielanych informacji, niezaznajomionego ze        

specyficznym językiem technicznym używanym powszechnie w branży.  

Wskazówką dla spełnienia powyższego wymogu przez Administratora może być „test          

przeciętnej osoby fizycznej”, który w prostu sposób pozwoli na określenie czy dane            

sformułowania są zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy treści.  

Administrator każdorazowo przekazuje osobie fizycznej następujące informacje: 

1) swoje dane i dane kontaktowe; 

2) gdy ma to zastosowanie — dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 

3) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania; 
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4) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli          

istnieją; 

5) gdy ma to zastosowanie — informacje o zamiarze przekazania danych osobowych           

odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub           

braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku          

przekazania lub wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o          

możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych; 

6) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,             

kryteria ustalania tego okresu; 

7) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę         

trzecią — jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów          

realizowanych przez administratora lub osobę trzecią; 

8) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych           

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia          

przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o            

prawie do przenoszenia danych; 

9) informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na            

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej           

cofnięciem — jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO               

(dane zwykłe)  lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane szczególne); 

10) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

11) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz          

— przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach ich           

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego         

przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym              

te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę           

fizyczną, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych             

stosownych informacji, o których mowa powyżej.  
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5.2.Fotografie wykonywane w studiu 

Informacja o przetwarzanych danych powinna być udzielana zarówno osobom zlecającym          

sesje, jak i fotografowanym indywidualnie i bezpośrednio, najlepiej w formie pisemnej           

informacji. Informacja taka powinna być wręczana osobom zlecającym sesję w momencie           

przekazywania przez nie swoich danych tożsamościowych, kontaktowych, informacji o         

charakterze sesji. W przypadku braku możliwości przekazania informacji w drodze          

pisemnej, to jest gdy dane przekazywane są w drodze np. kontaktu telefonicznego lub             

drogą e-mailową, stosowna informacja powinna być udzielona ustnie lub elektronicznie.          

W przypadku posiadania przez administratora danych strony internetowej, celowe jest          

zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej i przekazywanie adresu tej strony           

osobom, wobec których powinien być zrealizowany obowiązek informacyjny. Osobom         

fotografowanym informacja powinna być przekazana przed wykonaniem sesji.  

Poniżej znajduje się wzór klauzuli informacyjnej, zalecanej do dostosowania i wykorzystania           

w przypadku wykonywania fotografii w studiu.  

 

Klauzula informacyjna dla klienta zlecającego wykonanie sesji fotograficznej oraz 

uczestników sesji fotograficznej 

1. Administratorem podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych jest ________, która/y          

prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ___________ w _____________ (dalej jako          

„Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz         

kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres:         

______________. 

2. Podane przez Ciebie Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie            

niezbędnym do wykonania umowy o wykonanie sesji fotograficznej i w celu wykonania tej             

Umowy.  
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3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu          

bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony            

interes Administratora. 

4. Przetwarzaniem Twoich danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się          

podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz           

Administratora w szczególności z zakresu obsługi księgowej Administratora, obsługi         

informatycznej administrowanych danych, laboratoria fotograficzne.  

5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do            

wykonywania umowy o wykonanie sesji fotograficznej, oraz po rozwiązaniu umowy do           

momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą           

mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale          

niezbędne do wykonania umowy o wykonanie sesji fotograficznej oraz prowadzonego          

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.  

6. Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich        

danych osobowych, 

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów          

o ochronie danych osobowych. 

7. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie umowy            

o wykonanie sesji fotograficznej oraz w celu wykonania umowy jednak w szerszym            

zakresie niż niezbędny do jej wykonania, będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim            

wyrażeniu przez Ciebie zgody na zbieranie tych danych oraz ich przetwarzanie w            

konkretnie określonym celu. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze          

dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do           

świadczenia określonych, dodatkowych usług lub usługi a brak jej wyrażenia może           

prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z              

przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której          

dotyczą dane (np. dane wrażliwe).  

47 

                  



8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu           

jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia wykonania umowy o wykonanie sesji               

fotograficznej. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez           

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody           

przed jej cofnięciem.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania przez         

Administratora moich danych osobowych. 

 

Miejscowość i data: 

 

___________________________________ 

 

Imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wyrażenia zgody 

 

5.3.Fotografie do dokumentów 

Informacja o przetwarzanych danych powinna być udzielana zarówno osobom         

fotografowanym, jak i osobom zlecającym sesję (w przypadku, gdy są to inne osoby niż              

osoby fotografowane) indywidualnie i bezpośrednio, najlepiej w formie pisemnej         

informacji. Informacja taka powinna być wręczana przed wykonaniem zdjęcia lub w           

momencie przekazywania przez określone osoby swoich danych tożsamościowych,        

kontaktowych. W przypadku braku możliwości przekazania informacji w drodze         

pisemnej, to jest gdy dane przekazywane są w drodze np. kontaktu telefonicznego lub             

drogą e-mailową, stosowna informacja powinna być udzielona ustnie lub elektronicznie.          

W przypadku posiadania przez administratora danych strony internetowej, celowe jest          

zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej i przekazywanie adresu tej strony           

osobom, wobec których powinien być zrealizowany obowiązek informacyjny. W celu          

wywiązania się z obowiązku informacyjnego, można wykorzystać wzór klauzuli         

informacyjnej z punktu 5.2. powyżej. 

 

48 

                  

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
To sformułowanie jest mylące, ponieważ w tej klauzuli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy i uzasadnionego interesu, a nie zgody.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Dlaczego ta informacja nie może być wywieszona w widocznym miejscu w studiu? Np. tam, gdzie są robione zdjęcia albo przy stanowisku, gdzie wybiera się ich rodzaj i rozmiar lub uiszcza opłatę. Oszczędziłoby to zbędnych formalności, a jednocześnie będzie wystarczające do zrealizowania zasady rozliczalności. Klauzula informacyjna nie musi być przecież podpisana.



 

5.4.Fotografie wykonywane na imprezach zamkniętych prywatnych  

W celu realizacji uprawnień uczestników uroczystości Administrator powinien dołożyć         

najwyższej staranności w celu poinformowania ich o danych Administratora         

wykonującego fotografie oraz umożliwienia realizacji przysługujących im na podstawie         

RODO uprawnień. W tym celu, Administrator w szczególności: 

a) informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej organizatora o           

obowiązku przekazania zaproszonym gościom informacji o osobie administratora i         

przekazuje mu wzór takiej informacji; 

b) w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody, podejmuje starania celem           

osobistego wykonania obowiązków informacyjnych wobec gości na uroczystości        

przez przekazanie im informacji o osobie Administratora i fakcie wykonywania          

fotografii na uroczystości; 

c) informuje uczestników podczas uroczystości o danych Administratora na przykład         

przez umożliwienie im pozyskania tych informacji bezpośrednio od Administratora         

(przez wystawienia publicznie widocznej informacji, udostępnianie ulotek       

zawierających te dane itp.); 

W stosunku do osób niebędących gośćmi (np. osoby obsługujące uroczystość, dostawcy           

rozrywek itp.) informacja dotycząca przetwarzanych danych powinna być przekazana w          

drodze pisemnej, ewentualnie ustnej - wystawienie publicznie widocznej informacji nie          

będzie wystarczające.  

 

Fotografie wykonywane na ślubach i weselach  

W celu realizacji uprawnień uczestników uroczystości Administrator powinien dołożyć         

najwyższej staranności w celu poinformowania ich o danych Administratora         

wykonującego fotografie oraz umożliwienia realizacji przysługujących im na podstawie         

RODO uprawnień. W tym celu, Administrator w szczególności: 

d) informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej organizatora o           

obowiązku przekazania zaproszonym gościom informacji o osobie administratora i przekazuje          

mu wzór takiej informacji; 
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e) w razie wyrażenia przez organizatora na to zgody, podejmuje starania celem           

osobistego wykonania obowiązków informacyjnych wobec gości na uroczystości przez         

przekazanie im informacji o osobie Administratora i fakcie wykonywania fotografii na           

uroczystości; 

f) informuje uczestników uroczystości o danych Administratora na przykład przez         

umożliwienie im pozyskania tych informacji przed uroczystością poprzez stronę internetową          

spełniającą obowiązek informacyjny, podczas uroczystości bezpośrednio od Administratora        

(przez wystawienia publicznie widocznej informacji, udostępnianie ulotek zawierających te         

dane itp.), po uroczystości poprzez informacje zawarte w galerii; 

W stosunku do osób niebędących gośćmi (np. ksiądz udzielający ślubu, obsługa wesela)            

informacja dotycząca przetwarzanych danych powinna być przekazana w drodze pisemnej,          

ewentualnie ustnej - wystawienie publicznie widocznej informacji nie będzie wystarczające.  

 

5.5.Fotografie wykonywane na imprezach zamkniętych komercyjnych (biletowanych) 

W przypadku wykonywania fotografii na imprezach zamkniętych komercyjnych,        

Administrator w celu wywiązania się z obowiązku informacyjnego zobowiązany jest do           

przekazania organizatorowi wzoru klauzuli informującej o Administratorze danych wraz         

ze zobowiązaniem do przekazania jej uczestnikom.  

 

5.6. Fotografie wykonywane na imprezach otwartych (koncerty, zawody sportowe, pikniki etc.) 

W celu realizacji uprawnień uczestników uroczystości Administrator powinien dołożyć         

najwyższej staranności w celu poinformowania ich o danych Administratora         

wykonującego fotografie oraz umożliwienia realizacji przysługujących im na podstawie         

RODO uprawnień. W tym celu, Administrator w szczególności: 

a) informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji fotograficznej jej organizatora o           

obowiązku przekazania zaproszonym gościom informacji o osobie administratora i         

przekazuje mu wzór takiej informacji; 

b) uzależnia zawarcie umowy z organizatorem od umieszczenia w regulaminie imprezy          

(lub innym dokumencie regulującym zasady jej przeprowadzenia) informacji o         

sposobie w jaki jej uczestnicy mogą zapoznać się z danymi Administratora i            
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udostępnianymi przez niego informacjami (na przykład na stronie internetowej         

administratora, przez wysłanie zapytanie na jego adres e-mail itp.) 

W stosunku do osób niebędących gośćmi (np. osoby obsługujące uroczystość, dostawcy           

rozrywek itp.) informacja dotycząca przetwarzanych danych powinna być przekazana w          

drodze pisemnej, ewentualnie ustnej - wystawienie publicznie widocznej informacji nie          

będzie wystarczające.  

 

5.7.Sesje dziecięce 

Sposób wywiązania się z obowiązku informacyjnego przez administratora danych będzie          

różny w zależności od tego, czy sesja ma charakter prywatny, czy też organizowana jest              

przez placówki edukacyjne. W przypadku sesji prywatnych informacje o administratorze          

danych i sposobie przetwarzania przez niego danych osobowych powinny być przekazane           

przynajmniej jednemu opiekunowi prawnemu dziecka oraz osobie zlecającej wykonanie         

sesji jeżeli jest to inna osoba niż opiekun dziecka w sposób opisany w punkcie 5.2.               

(fotografie wykonywane w studiu). W przypadku sesji organizowanych przez placówkę          

edukacyjną Administrator informuje przy zawarciu umowy o wykonanie sesji         

fotograficznej jej organizatora o obowiązku przekazania opiekunom prawnym dzieci         

informacji o osobie administratora i przekazuje mu wzór takiej informacji. 

 

Wzór takiej informacji, którą należy dostosować do indywidualnej sytuacji, znajduje się           

poniżej. 

Klauzula informacyjna dla klienta zlecającego wykonanie sesji dziecięcej 

1. Administratorem podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych, a także danych          

osobowych Twojego Dziecka jest ________ , która/y prowadzi działalność gospodarczą          

pod firmą ___________ w _____________ (dalej jako „Administrator”). W sprawach          

związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z         

Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: ______________. 

2. Podane przez Ciebie Twoje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jestem            

opiekunem prawnym (będzie w dalszej części Informacji nazywać je Twoim Dzieckiem) są            
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zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o wykonanie sesji            

dziecięcej i w celu wykonania tej Umowy.  

3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu          

bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony            

interes Administratora. 

4. Przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub danych Twojego Dziecka w imieniu          

Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to          

podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi księgowej          

Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, laboratoria      

fotograficzne.  

5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do            

wykonywania umowy o wykonanie sesji dziecięcej, oraz po rozwiązaniu umowy do           

momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą           

mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale          

niezbędne do wykonania umowy o wykonanie sesji dziecięcej oraz prowadzonego          

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.  

6. Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych oraz do danych osobowych Twojego Dziecka, 

• żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich        

danych lub danych Twojego Dziecka,  

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów          

o ochronie danych osobowych. 

7. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie umowy            

o wykonanie sesji dziecięcej oraz w celu wykonania umowy jednak w szerszym zakresie niż              

niezbędny do jej wykonania, będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez            

Ciebie zgody na zbieranie tych danych oraz ich przetwarzanie w konkretnie określonym            

celu. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w           

określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia         

określonych, dodatkowych usług lub usługi a brak jej wyrażenia może prowadzić do braku             
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Ta informacja nie musi być w każdej klauzuli, zależy to od uznania administratora. Pozostawienie tego zapisu we wzorze może być mylące. Proponuję rozbicie klauzuli na części obligatoryjne i fakultatywne.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
W jakich sytuacjach księgowa będzie miała dostęp do zdjęć? Jeśli chodzi tylko o nazwisko na potrzeby rozliczeń, to trzeba wskazać, jakie dane będą powierzane, a jakie nie.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Czy należy to rozumieć tak, że podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy? Moim zdaniem brakuje wprost informacji o podstawie prawnej przetwarzania (tutaj mamy tylko zakres i cel).

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Czy można wprost wskazać długość tego okresu?

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
W jakim zakresie? W przypadku, gdy podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy, sprzeciw nie przysługuje.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Proponujemy wprost: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. "Właściwy organ nadzorczy" nic przeciętnej osobie nie mówi.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Czy ten fragment jest potrzebny? Zgoda nie jest w tym momencie zbierana, więc informowanie o tym na zapas jest nie tylko zbędne, ale i mylące. Informacje o zgodzie powinny być zawarte przy klazuli zgody dopiero, gdy faktycznie bedzie miała miejsce taka sytuacja.



możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych,             

do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane            

wrażliwe).  

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu           

jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia wykonania umowy o wykonanie sesji               

dziecięcej. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez           

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody           

przed jej cofnięciem.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania przez         

Administratora moich danych osobowych i danych osobowych Mojego Dziecka. 

 

Miejscowość i data: 

 

___________________________________ 

 

Imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wyrażenia zgody 

 

5.8.Wykorzystanie danych w celach marketingowych 

Informacje o administratorze danych i sposobie ich przetwarzania powinny być przekazywane           

już w momencie pozyskania danych. Jeżeli zatem administrator zbierając dane na           

potrzeby realizacji sesji fotograficznych zamierza je następnie wykorzystywać w celach          

marketingowych, to powinien poinformować o tym klienta. Informacja taka jest konieczna           

nawet w przypadku marketingu bezpośredniego, wykonywanego za pomocą tradycyjnych         

metod komunikacji, kiedy to administrator nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie           

danych, jako że ich przetwarzanie w tym celu jest dozwolone w uzasadnionym interesie             

administratora.  

Informacja taka powinna być przekazana w formie pisemnej, bezpośrednio osobie, której dane            

dotyczą. Jeżeli administrator zamierza wykorzystywać dane wyłącznie w celu marketingu          

bezpośredniego wykonywanego za pomocą tradycyjnych metod komunikacji, może        
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody - to sformułowanie wprowadza w błąd.

Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Nie chodzi o zgodę na przetwarzanie danych (w rozumieniu RODO), ale o zgodę na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w rozumieniu uśude). Postulujemy konsekwencję terminologiczną i rozróżnienie tych reżimów prawnych.



wykorzystać w tym celu wzór klauzuli informacyjnej znajdujący się w punkcie 5.2.            

(fotografie wykonywane w studiu). 

Informacja taka powinna wyraźnie wskazywać okres, przez jaki dane te będą           

wykorzystywane w celach marketingowych, przy czym nie powinien on przekraczać 3 lat.  

 

5.9.Wykorzystanie danych w celach autopromocji administratora. 

Wykorzystanie danych w celach autopromocji administratora będzie mieć najczęściej miejsce          

w sytuacji, w której fotograf wykorzystuje wykonane zdjęcia, zawierające wizerunek osoby           

fizycznej w swoim portfolio, na stronie internetowej, profilu na facebooku etc. Wykorzystanie            

takich danych oprócz pozyskania zgody osoby, której wizerunek ma być wykorzystany           

wymaga także wyraźnego poinformowania jej o tym konkretnym celu przetwarzania jej           

danych oraz o sposobach, w jaki wykorzystane będą zdjęcia z wyraźnym podziałem na: 

● Wykorzystanie w mediach drukowanych 

● Wykorzystanie w Internecie na stronach internetowych (w tym blogach) 

● Wykorzystanie w portalach społecznościowych 

● Wykorzystanie w formie billboardów lub plakatów 

● Wykorzystanie przez publiczne nadawanie 

● Wykorzystanie poprzez inne rodzaje mediów. 

Informacja ta powinna być przekazana najlepiej w formie pisemnej jeszcze przed           

wykonaniem zdjęcia, a w przypadku gdy zgoda na wykorzystanie wizerunku została           

udzielona już po wykonaniu zdjęć – w momencie udzielania takiej zgody. Informacja powinna             

wyraźnie wskazywać okres, przez jaki wizerunek ten będzie wykorzystywany. 

 

5.10. Wykorzystanie danych w celu autopromocji administratora poprzez umieszczenie zdjęcia na          

Facebooku/Instagramie, bądź na innym portalu społecznościowym stosującym biometrykę i/lub         

profilowanie 

Sytuacja, w której autopromocja fotografa będzie polegać na umieszczeniu zdjęć na portalach            

społecznościowych stosujących narzędzia biometryczne (rozpoznawanie twarzy) lub       

profilowanie, wymaga wyraźnego poinformowania o takim sposobie wykorzystania        

wizerunku osoby fotografowanej. Stąd też informacja o wykorzystaniu danych w celach           
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autopromocji administratora oprócz wymogów wskazanych w punkcie 4.8 powyżej powinna          

także wyraźnie wskazywać portale, na których zamieszczone zostaną zdjęcia, jak również w            

sposób zwięzły, prosty i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy opisywać narzędzia stosowane           

przez dany portal, które wiążą się z przetwarzaniem danych biometrycznych lub z            

profilowaniem oraz konsekwencje stosowania takich narzędzi dla praw i wolności osoby,           

której dane dotyczą. 

 

 

 

6. Retencja danych – termin zaprzestania wykonywania czynności       

przetwarzania 
Administratorzy wykorzystują dane osobowe osób których one dotyczą przez okres          

wynikający z przepisów prawa oraz uzasadniony celami w jakich są one przetwarzane. 

 

6.1.Zawarcie umowy 

W przypadku danych osobowych zbieranych w celu zawarcia umowy, będą one przetwarzane            

przez czas konieczny dla jej zawarcia (czas negocjacji stron). Z uwagi na charakterystykę             

usług fotograficznych, które często są zamawiane na długo przed wydarzeniem z jakiego ma             

być realizowana relacja, czas negocjacji umowy może być rozciągnięty w czasie. Dlatego też             

rekomendowane jest ustalenie przez Administratora granicznej daty po jakie dane          

potencjalnych kontrahentów będą usuwane. Dla zachowania praw osób, których dane dotyczą           

data ta powinna spełniać następujące kryteria: 

● Dane powinny być usunięte niezwłocznie po definitywnym zakończeniu negocjacji         

przez którąkolwiek ze stron; 

● W razie braku definitywnej informacji o zakończeniu negocjacji należy usunąć dane           

po upływie roku od ostatniego kontaktu. 

Długi termin przetwarzania danych mimo braku kontaktu z klientem wynika ze specyfiki            

branży, w której decyzja o wynajęciu konkretnego fotografa często poprzedzona jest długim            

badaniem rynku. Jednocześnie rozpoczęcie poszukiwań odpowiedniej osoby często następuje         
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na około 2 lat przed terminem uroczystości, w szczególności w przypadku uroczystości            

weselnych. 

 

6.2.Wykonanie umowy 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny dla wykonania Umowy i rozliczenia            

wszelkich wynikających z niej roszczeń. 

 

6.3.Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych 

Przetwarzane dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń          

wynikających z zawartej przez strony umowy o ile nie zaistnieją przesłanki upoważniające            

Administratora do dalszego przetwarzania danych osobowych. 

 

6.4.Retencja na potrzeby posiadania dokumentacji podatkowej 

Przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte wraz z terminem przedawnienia roszczeń          

wynikających z Ustawy o PIT/CIT/VAT / ustawy o rachunkowości – nie później niż w              

terminie 5 lat od końca roku podatkowego w którym powstał obowiązek podatkowy            

Administratora. 

 

6.5.Retencja wynikająca z praw autorskich fotografa 

Jeżeli fotograf nie przenosi autorskich praw majątkowych do wykonanych fotografii, to dane            

osobowe w postaci wizerunku osób znajdujących się na fotografiach mogą być przetwarzane            

przez fotografa bezterminowo.  

 

6.6.Retencja w przypadku udzielenia zgód marketingowych 

Przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte wraz z nadejściem końca terminu na jaki osoba             

fizyczna wyraziła zgodę na wysyłanie ofert marketingowych przez Administratora. W celu           

zagwarantowania praw osób, których dane dotyczą czas przetwarzania powinien zostać          

ograniczony w momencie wyrażania zgody i nie przekraczać 3 lat od daty udzielenia zgody. 
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7. Odbiorcy danych 
 

7.1. Informacje ogólne 

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych jest każda osoba          

fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane             

osobowe. Odbiorcami danych przetwarzanych przez fotografa będą najczęściej: 

1) pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę; 

2) osoby zatrudnione przez fotografa w oparciu o inne umowy cywilnoprawne, takie           

jak umowa zlecenia; 

3) podmioty świadczące usługi na rzecz fotografa, w związku ze świadczeniem          

których uzyskują dostęp do przetwarzanych przez niego danych. 

Udostępnienie danych przetwarzanych przez fotografa pierwszej kategorii odbiorców, czyli         

pracownikom zatrudnionym na o umowę o pracę wymaga udzielenia im stosownego           

upoważnienia. Upoważnienia wymaga np. sytuacja w której: 

● księgowy, będący pracownikiem fotografa wylicza podatek na podstawie        

dokumentów księgowych fotografa (dokumenty takie zawierają dane osób        

fizycznych – klientów, kontrahentów itd.); 

● kadrowa będąca pracownikiem fotografa wylicza ZUS za zleceniobiorców        

fotografa (przetwarzane są dane osobowe zleceniobiorców); 

● osoba zatrudniona przez fotografa organizuje mailing skierowany do jego         

klientów; 

● grafik zatrudniony przez fotografa obrabia zdjęcia wykonane przez fotografa. 

Z podmiotami należącymi do 2. i 3. kategorii, czyli z osobami zatrudnionymi w oparciu o               

inne umowy cywilnoprawne oraz z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz fotografa,           

powinny być natomiast zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych.  

Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz fotografa mogą być m.in. następujące podmioty: 

● laboratoria fotograficzne wywołujące zdjęcia fotografa; 

● informatycy, nie będący pracownikami fotografa; 

● podmioty świadczące usługi marketingowe; 
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● podmioty prowadzące księgowość fotografa, nie będące pracownikami fotografa; 

● podmioty świadczące usługi prawne, windykacyjne 

● firmy kurierskie. 

 

7.2.Upoważnienie do przetwarzania danych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez tych pracowników fotografa, którzy           

posiadają uprzednio udzielone upoważnienie i tylko w zakresie wskazanym przez          

fotografa w tym upoważnieniu, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo             

państwa członkowskiego.  

Upoważnienie jest udzielane wyłącznie tym osobom, które ze względu na wykonywane           

obowiązki muszą mieć dostęp do określonych danych i tylko w takim zakresie, w jakim              

obowiązki te wymagają przetwarzania tych danych. 

Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością wykonywania czynności przetwarzania danych ze          

względu na cel przetwarzania, jedna osoba może mieć dostęp do więcej niż jednej             

czynności przetwarzania dokonywanej na określonych danych. Przykładem będzie        

sytuacja, w której jeden pracownik zatrudniony przez fotografa wykonuje zarówno          

mailing jak i obrabia zdjęcia lub przygotowuje umowy z Klientami. Taka konfiguracja            

wymaga upoważnienia do trzech różnych czynności przetwarzania. 

Udzielenie upoważnienia może zostać dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej, w           

tym formie elektronicznej. Fakt przyjęcia upoważnienia powinien być w miarę          

możliwości odnotowany w formie pisemnego lub dokumentowego oświadczenia        

Pracownika ze wskazaniem daty zapoznania się z nim.  

Wszelkie upoważnienia do dostępu i przetwarzania danych, również te udzielone w formie            

dokumentowej, w tym elektronicznej, powinny być archiwizowane i stać się częścią           

Kartoteki ochrony danych osobowych. 

Upoważnienie może zostać nadane indywidualnie lub w formie zbiorczej listy obejmującej           

wykaz upoważnionych osób, jeżeli obejmuje osoby należące do tej samej jednostki           

wydzielonej strukturalnie w organizacji fotografa. 

Udzieleniu upoważnienia towarzyszy szereg czynności mających zapewnić zgodność        

przetwarzania danych osobowych z prawem. Do czynności takich należą: 
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1) przeszkolenie Pracownika z zasad przetwarzania danych osobowych u fotografa, 

2) odebranie od Pracownika podpisanego i opatrzonego datą oświadczenia. 

Upoważnienie udzielone zostaje na czas wskazany w tym upoważnieniu, nie dłuższy niż czas             

pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków na danym stanowisku na podstawie          

umowy o pracę na rzecz fotografa. 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może zostać cofnięte przez fotografa w           

każdej chwili. Do typowych okoliczności uzasadniających wycofanie upoważnienia do         

przetwarzania danych należą: 

1) rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę; 

2) utrata przynależności Pracownika do danej kategorii Pracowników upoważnionych        

do przetwarzania danych nie związana z rozwiązaniem stosunku, o którym mowa           

w pkt poprzednim (np. pracownik, który zajmował się obróbką graficzną zdjęć już            

tego nie robi ale nadal prowadzi mailing); 

3) zaprzestanie dokonywania przez fotografa określonych czynności przetwarzania       

(np. Administrator zaprzestał prowadzenia mailingu całkowicie); 

4) utrata przekonania, że Pracownik będzie przetwarzał dane osobowe w sposób          

zgodny z prawem lub dokumentacją ochrony danych i związane z tym           

ograniczenie jego obowiązków. 

Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia powinno być złożone w formie pisemnej,          

dokumentowej lub elektronicznej. Odbiór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia        

powinien być w miarę możliwości potwierdzony przez Pracownika. Równolegle z          

cofnięciem upoważnienia lub jego wygaśnięciem należy uzyskać od Pracownika         

oświadczenie o zaprzestaniu przetwarzania danych oraz o zwrocie ich nośników          

fotografowi. 

Wszelkie dokumenty związane z upoważnianiem do przetwarzania danych takie jak          

upoważnienie do przetwarzania danych, oświadczenie osoby upoważnianej czy cofnięcie         

upoważnienia fotograf powinien przechowywać w Kartotece ochrony danych. 
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7.3.  Powierzenie przetwarzania danych osobowych  

Powierzenie przetwarzania danych Podmiotowi przetwarzającemu (Procesorowi), odbywa się        

na podstawie umowy zawartej przez fotografa jako Administratora i Podmiot          

przetwarzający w formie co najmniej pisemnej lub dokumentowej. Wymóg ten jest           

zrealizowany także przez zawarcie w umowie łączącej fotografa z Procesorem          

odpowiednich klauzul dotyczących przetwarzania. 

Obowiązek zawierania umów o powierzenie przetwarzania nie dotyczy sytuacji, w której           

fotograf przekazuje dane osobowe swojemu pracownikowi. Taki Pracownik działa na          

podstawie upoważnienia, zgodnie z punktem powyżej. Zawarcia umowy powierzenia         

przetwarzania danych wymaga natomiast sytuacja, w której fotograf zatrudnia osobę          

fizyczną na umowę zlecenie i przekazuje jej dane osobowe. 

Umowa o powierzenie przetwarzania danych jest zawierana przed przekazaniem danych          

osobowych Podmiotowi przetwarzającemu. Czas trwania umowy o przetwarzaniu danych         

osobowych powinien wynikać z czasu niezbędnego do przetwarzania danych ze względu           

na zakres usług świadczonych przez Podmiot przetwarzający na rzecz fotografa.  

Przed przekazaniem danych Podmiotowi przetwarzającemu, fotograf powinien dokonać oceny         

czy podmiot ten posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające          

wymogom obowiązujących przepisów prawa oraz zapewniające właściwą ochronę        

powierzonych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu,        

kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych. W tym celu może m.in. zażądać od             

Podmiotu przetwarzającego oświadczenia o stosowanych zabezpieczeniach danych,       

przekazania odpowiednich certyfikatów lub innego rodzaju potwierdzenia istnienia        

zabezpieczeń stosowanych przez Podmiot przetwarzający.  

Po zakończeniu przetwarzania danych w imieniu fotografa, Podmiot przetwarzający, któremu          

powierzono przetwarzanie na podstawie uprzednio zawartej umowy, zwraca wszystkie         

dane osobowe, w tym przekazuje fotografowi wszelkie nośniki danych, na których były            

przechowywane dane osobowe, chyba że obowiązek ich zachowania wynika dla Podmiotu           

przetwarzającego z obowiązujących przepisów prawa. 

Jednocześnie w razie podjęcia współpracy z podmiotami zewnętrznymi Administrator         

powinien preferować nawiązywanie relacji z podmiotami posiadającymi ważne        
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certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów zabezpieczenia danych osobowych       

wynikających z RODO lub stosujących zatwierdzone kodeksy postępowania. 

 

7.4.  Przykładowe podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora 

W branży fotograficznej Administrator najczęściej powierza dane: 

● Firmom księgowym, którym zleca prowadzenie księgowości. 

W przypadku firm księgowych powierzane są dane pracowników Administratora (takie jak:           

imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia etc.) oraz jego klientów i kontrahentów (imię,            

nazwisko, adres, NIP, REGON etc.). W celu zgodnego z prawem przekazania tych danych             

Administrator powinien zawrzeć z firmą księgową umowę o powierzeniu przetwarzania          

danych. W przypadku gdy Administrator zawiera z firmą księgową pisemną umowę o            

prowadzenie księgowości, wymóg ten może być również spełniony poprzez dołączenie do tej            

umowy klauzuli o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

● Laboratoriom, którym zleca wywoływanie zdjęć. 

W przypadku laboratoriów wywołujących zdjęcia Administrator powierza przetwarzanie        

danych w postaci wizerunku osób fotografowanych. W celu zgodnego z prawem przekazania            

tych danych Administrator powinien zawrzeć z laboratorium umowę o powierzeniu          

przetwarzania danych. W przypadku, gdy Administrator zawiera z Laboratorium pisemną          

umowę zlecenia wywołania zdjęć, wymóg ten może być również spełniony poprzez           

dołączenie do tej umowy klauzuli o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Przy wyborze laboratorium, z którego usług zamierza skorzystać fotograf, należy zwrócić           

szczególną uwagę, czy określone laboratorium stosuje wystarczające standardy ochrony         

danych osobowych osób znajdujących się na fotografiach. W celu zapewnienia takiego           

minimalnego standardu laboratorium powinno: 

● w trakcie procesu drukowania oraz pakowania zdjęć stosować rozwiązania         

pozwalające na precyzyjną separację zdjęć z poszczególnych podzleceń        

fotografa i uniemożliwiające wymieszanie ich pomiędzy sobą; 
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● dokonywać przesyłki wydrukowanych zdjęć w sposób uniemożliwiający       

identyfikację osób znajdujących się na zdjęciach, w szczególności poprzez         

stosowanie szczelnych, odpowiednio grubych i ciemnych opakowań; 

● stosować adekwatne środki organizacyjno-techniczne w celu sprawowania       

kontroli nad obiegiem zdjęć w zakładzie, w którym świadczone są usługi. 

 

 

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
8.1. Informacje ogólne 

Szczególne zasady obowiązują w przypadku przekazywania danych poza Europejski Obszar          

Gospodarczy, do tzw. Państw Trzecich, to znaczy do państw spoza poniższej listy: 

● Austria 

● Belgia  

● Bułgaria  

● Chorwacja 

● Cypr  

● Czechy 

● Dania  

● Estonia 

● Finlandia  

● Francja  

● Grecja 

● Hiszpania 

● Irlandia  

● Islandia 

● Lichtenstein 

● Litwa  

● Luksemburg 
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● Łotwa 

● Malta  

● Niemcy 

● Norwegia 

● Polska 

● Portugalia 

● Rumunia 

● Słowacja 

● Szwecja 

● Węgry 

● Wielka Brytania 

● Włochy 

 

8.2. Sytuacje, w których dopuszczalne jest przekazanie danych do tzw. państw trzecich 

Przekazanie danych do innych państw i organizacji międzynarodowych niż wymienione w           

punkcie 8.1. jest możliwe, ale tylko w określonych przez RODO przypadkach: 

● Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej, że państwo trzecie - lub           

terytorium lub określony sektor w państwie trzecim - lub organizacja międzynarodowa           

zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji          

przekazywanie danych do takiego państwa/terytorium/organizacji nie wymaga specjalnego        

zezwolenia. Pozytywne decyzje, jeszcze przed wejściem w życie RODO, zostały wydane w            

stosunku do:  Andory, Argentyny, Wysp Owczych, Guernsey, Jersey, Kanady, Izraela,          

Wyspy Man, Szwajcarii, Nowej Zelandii i Urugwaju. Decyzje te zachowują moc na            

gruncie RODO. 

● Gdy administrator lub podmiot przetwarzający zapewnią odpowiednie zabezpieczenia        

i pod warunkiem, że istnieją egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne             

środki ochrony prawnej. 

● Na podstawie wyroku sądu lub trybunału oraz decyzji organu administracyjnego          

państwa trzeciego wymagającego od administratora lub podmiotu przetwarzającego        
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przekazania lub ujawnienia danych osobowych wówczas, gdy opiera się to na umowie            

międzynarodowej, takiej jak umowa o wzajemnej pomocy prawnej  

● W następujących wyjątkowych przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi -           

ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na           

brak odpowiednich zabezpieczeń - może się dla niej wiązać proponowane          

przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę; 

b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane          

dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków         

przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w          

interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą          

fizyczną lub prawną; 

d) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu         

publicznego; 

e) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń; 

f) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, których         

dane dotyczą, lub innych osób, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie            

lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;  

g) przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem           

państwa członkowskiego ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i           

który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać            

prawnie uzasadniony interes - ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym            

przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii          

lub w prawie państwa członkowskiego; 

h) gdy przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy tylko ograniczonej liczby osób,          

których dane dotyczą, jest niezbędne ze względu na ważne prawnie          

uzasadnione interesy realizowane przez administratora, wobec których       

charakteru nadrzędnego nie mają interesy ani prawa i wolności osoby, której           

dane dotyczą a administrator ocenił wszystkie okoliczności przekazania        
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danych i na podstawie tej oceny zapewnił odpowiednie zabezpieczenia w          

zakresie ochrony danych osobowych. Administrator informuje organ       

nadzorczy o przekazaniu. 

Powyższe oznacza, że za każdym razem, kiedy Administrator zamierza w jakikolwiek sposób            

przekazać dane na obszar spoza terytorium państw wymienionych w punkcie 8.1. bądź państw             

w stosunku do których została wydana decyzja przez Komisję Europejską, powinien bardzo            

wnikliwie przeanalizować, czy istnieją inne podstawy do przekazania danych na terytorium           

państwa trzeciego lub zadbać o odpowiednie zabezpieczenia takie jak np. wiążące reguły            

korporacyjne lub zatwierdzony kodeks postępowania. 

W praktyce sytuacja przekazywania danych na obszar państwa trzeciego może nastąpić           

wówczas, gdy Administrator zawiera umowy z podmiotami mającymi siedzibę poza          

terytorium państwa trzeciego lub zamieszcza pliki w chmurze lub aplikacji, których serwery            

znajdują się w państwach trzecich. 

 

II. Zabezpieczenia 

1. Zasady zabezpieczenia danych fizycznych  
Z uwagi na specyfikę działalności fotograficznej, w szczególności zdominowanie jej przez           

mikro i małych przedsiębiorców, dochodzi do specyficznej sytuacji w zakresie miejsca           

przetwarzania danych. Dane osobowe kontrahentów często bowiem są przechowywane w          

domach i prywatnych mieszkaniach Administratorów. Z uwagi na powyższe sytuacja ta           

wymaga ustalenia zasad prowadzenia przetwarzania danych w takich lokalizacjach,         

gwarantujących ich bezpieczeństwo. W niniejszym dziale zostały podsumowane odpowiednie         

wytyczne i wskazówki, których przestrzeganie zapewnia bezpieczne przetwarzania danych         

osobowych. 

Dodatkowo z uwagi na fakt, że fotografie wykonywane są często w miejscach z dostępem              

osób trzecich, takich jak plenery, wesela, lub inne uroczystości wyjazdowe, konieczne jest            
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również ustalenie zasad zabezpieczenia nośników w takich sytuacjach, co zostało określone w            

niniejszym Kodeksie. 

 

1.1.Zasady przetwarzania danych podczas wykonywania fotografii w miejscach z dostępem osób           

trzecich. 

Usuwanie zbędnych danych z nośników 

Należy usuwać dane z nośników przed zabraniem ich poza studio, w razie potrzeby poddawać              

formatowaniu w celu trwałego usunięcia wszystkich danych, które były dotychczas zapisane           

na tych nośnikach. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe lub ich zachowanie jest potrzebne              

w trakcie wykonywania fotografii w miejscach z dostępem osób trzecich, należy zabezpieczyć            

dostęp wprowadzając indywidualne hasło, lub innego rodzaju blokady. 

Zabezpieczenie nośników i sprzętu przed mechanicznym uszkodzeniem 

W trakcie transportu oraz w czasie gdy nie jest konieczne korzystanie z danego elementu              

sprzętu powinien on być zawsze zabezpieczony w przeznaczonych do tego futerałach,           

torbach, pojemnikach itd. chroniących przed zalaniem, zgnieceniem, stłuczeniem, itd.  

Zabezpieczanie nośników danych przed nieuprawnionym dostępem  

Nośniki danych, np. aparat fotograficzny z wewnętrzną i zewnętrzną pamięcią, zapasowe           

karty pamięci, komputer (laptop), telefon nigdy nie mogą być pozostawione bez nadzoru w             

miejscach ogólnodostępnych. W miarę możliwości należy je mieć przy sobie (w           

dostosowanych do tego torbach, futerałach, itd.) lub umieścić je w zamkniętym           

pomieszczeniu (pokój hotelowy, przeznaczone do tego pomieszczenie zamykane na klucz          

itd.). Powyższe ma znaczenie w szczególności w przypadkach gdy sesja jest kontynuowana,            

jednak określone nośniki nie są już wykorzystywane, np. zmiana zapełnionej karty pamięci,            

wymiana aparatu ze względu na zmianę scenerii, pory dnia, itd. 

Minimalizacja działań w terenie  

W miejscu z dostępem osób trzecich podejmowane mogą być tylko niezbędne czynności            

związane z wykonywaniem zdjęć. Inne czynności (kopiowanie, obróbka, przesyłanie, itd.)          

wykonywane są w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, lub w miejscu gdzie liczba tych              
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osób jest ograniczona lub kontrolowana.  

 

 

1.2.Dobre praktyki podczas przetwarzania danych w miejscach współdzielonych z osobami trzecimi 

Regulowanie relacji z osobami, z którymi współdzielone jest miejsce pracy – osoby, z             

którymi współdzielone jest biuro, studio, itd. nie mogą mieć dostępu do przetwarzanych przez             

Administratora danych osobowych, chyba że Administrator wykonuje pracę na ich zlecenie           

lub oni wykonują na rzecz Administratora zlecenie i pomiędzy tymi podmiotami została            

zawarta umowa powierzenia danych osobowych. Jeżeli osoby w miejscach współdzielonych          

doraźnie pomagają Administratorowi lub jego pracownikom w wykonywanej pracy nawet w           

małym zakresie (odbierają telefony od klientów, odbierają od nich wiadomości itd.) mogą to             

robić wyłącznie jeżeli została zawarta z nimi umowa powierzenia danych osobowych w tym             

zakresie. Podobnie, jeżeli w podobny sposób Administrator pomaga osobom, z którymi           

współdzieli miejsce pracy. 

Bezpieczne przechowywanie nośników danych osobowych – dane powinny być         

przechowywane w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich osobom korzystającym z            

tego samego miejsca pracy, tzn. przechowywanie w szafkach zamykanych na klucz,           

zabezpieczenie sprzętu hasłami, blokowanie komputera w każdym przypadku oddalenia się od           

biurka, niepozostawianie sprzętu bez nadzoru – najlepiej umieszczać go w szafkach, które są             

zamknięte na klucz, kod, kartę. Przed opuszczeniem miejsca pracy, należy umieścić wszelkie            

nośniki danych (które nie są zabezpieczone hasłem, kodem etc.) takie jak np. pendrive,             

aparaty, karty pamięci SD, płyty CD, dokumenty w formie papierowej, których nie zabieramy             

ze sobą w szafce, która zostaje na czas naszej nieobecność zamknięta na klucz. Zapasowe              

klucze do szafek, w których przechowywane są nośniki danych powinny posiadać wyłącznie            

osoby imiennie wskazane i upoważnione do dostępu do danych osobowych na podstawie            

upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych; 

Wykorzystywanie danych – w trakcie pracy z danymi (np. obróbka zdjęć, przygotowywanie            

umowy z klientem, przekazywanie informacji księgowej, spotkania z klientami, itd.) należy           

obchodzić się z danymi osobowymi, w taki sposób aby inne osoby nie mogły się z nimi                

zapoznać. W tym celu nie należy omawiać głośno w otwartej przestrzeni biurowej treści             
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danych osobowych, a jeżeli spotkania, rozmowy telefoniczne, itp. odbywają się w obecności            

nieupoważnionych osób trzecich rozmowy o danych osobowych powinny odbywać się          

jedynie w niezbędnym zakresie zaś w miarę możliwości pozostałe informację należy           

przekazywać klientowi lub od niego odbierać mailowo, za pomocą wypełnianych formularzy           

papierowych itd. Podczas pracy z komputerem, w przypadku każdego opuszczenia stanowiska           

pracy należy blokować lub wyłączać komputer, nie zostawiać dokumentów (w tym zdjęć) na             

biurku. W przypadku niekorzystania z dokumentów, komputera lub innych nośników danych           

należy chować je do szafki a przed wyjściem upewniać się, że szafka lub pomieszczenie, w               

którym się znajdują jest zamknięte na klucz; 

Spotkania z współpracownikami, klientami i kontrahentami powinny odbywać się bez udziału           

osób nieupoważnionych, najlepiej w specjalnie wydzielonych do tego pomieszczeniach (sale          

konferencyjne, oddzielne pokoje). Jeżeli nie jest to możliwe a spotkanie odbywa się w             

otwartej przestrzeni biurowej lub w miejscach publicznych typu restauracja, kawiarnia, to w            

trakcie spotkania należy mówić ciszej, omawiając sprawy w niezbędnym zakresie, bez           

wypowiadania informacji na temat danych osobowych, które można przekazać w inny sposób            

(np. wypełnienie formularza, przesłanie e-maila lub sms-a). 

Wspólna polityka incydentów – wszystkie osoby współdzielące miejsce pracy zobowiązują          

się wspólne zasady reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych, np. w przypadku            

gdy zauważą pozostawione bez nadzoru nośniki danych, w szczególności gdy są           

niezablokowane, otwarte szafki, dokumenty, w tym zdjęcia, itd. 

Zobowiązanie wszystkich współpracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa –        

wszystkie osoby, które są dopuszczone do współdzielenia biura muszą przestrzegać ogólnie           

przyjętych zasad BHP, tzn. nie mogą podejmować działań, mogących prowadzić do powstania            

zdarzeń losowych (np. zalanie, pożar, itd.), jak również zasad ochrony danych osobowych,            

poprzez zobowiązanie się do nieprzekazywania kluczy, kodów dostępu, kart i innych środków,            

które pozwalają dostać się do współdzielonego miejsca, nieudzielanie osobom trzecim          

informacji o sposobach zabezpieczeń dostępu i danych osobowych w tym miejscu,           

niewpuszczanie na teren współdzielonego miejsca osób, które nie mają kluczy, kodów, kart            

dostępu itd.  
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System kontrolowanego dostępu – w miarę możliwości do miejsca pracy dzielonego z            

osobami trzecimi dostęp powinien być kontrolowany poprzez nadzór nad tym, kto może            

przebywać w miejscu pracy i kto w danym czasie rzeczywiście w nim przebywa, kto może               

mieć dostęp do biura, studia, itd., tzn. kto posiada klucze, kody dostępu, karty. Nie należy               

udostępniać kluczy, kodów dostępu, kart, itp. osobom nieupoważnionym do wstępu do           

miejsca pracy. Jeżeli nie jest prowadzony system kontroli dostępu do miejsca pracy, należy             

sprawować uważną kontrolę nad swoimi rzeczami, szczególnie nośnikami danych typu          

komputer (laptop), przenośne karty pamięci, teczki, plecaki i torby, w których się znajdują i              

nigdy nie pozostawiać ich bez nadzoru.  

Niszczenie dokumentów zawierających dane – dane w formie dokumentacji papierowej, w           

tym dokumentacja fotograficzna powinny być niszczone w niszczarkach automatycznych         

osobiście lub przez podmioty świadczące profesjonalne usługi z zakresu utylizacji          

dokumentów na podstawie umowy powierzenia danych osobowych; 

Reagowanie na naruszenia zasad ochrony – należy zwracać szczególną uwagę na           

naruszenia zasady ochrony danych osobowych lub przypadki zagrożenia dla ochrony tych           

danych, np. w przypadku dokumentów lub innych nośników danych pozostawionych bez           

nadzoru, włączonych i niezablokowanych komputerów, z których nikt nie korzysta należy           

zwracać uwagę osób dzielących miejsce pracy na niepoprawność tych działań.  

 

2. Zasady korzystania ze sprzętu cyfrowego 
Poza zasadami zabezpieczenia danych konieczne jest również ustalenie zasad bezpiecznego          

korzystania ze sprzętu cyfrowego wykorzystywanego do wykonywania i obróbki fotografii.  

 

2.1.Zasady korzystania ze sprzętu cyfrowego 

Kontrola posiadanych urządzeń – należy ewidencjonować sprzęt będący częścią systemu          

informatycznego, za pomocą którego przetwarzane są dane w systemach informatycznych.          

Kontrola sprzętu ma służyć temu aby zawsze było wiadomo gdzie sprzęt się znajduje, kto nim               

dysponuje, jakie dane są na nim przechowywane lub przetwarzane, w jakim stanie            

technicznym się znajduje.  
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Korzystanie wyłącznie ze sprawnego sprzętu legalnego pochodzenia – należy na bieżąco           

kontrolować stan techniczny sprzętu informatycznego a w przypadku korzystania z usług w            

zakresie systemów informatycznych uzyskanie od kontrahentów odpowiednich gwarancji        

dotyczących dobrego stanu technicznego sprzętu oraz stanu wykorzystywanego        

oprogramowania (wersja, data ostatniej aktualizacji). Na bieżąco należy sprawdzać         

poprawność funkcjonowania oprogramowania w sprzęcie, aktualizować go do najnowszych         

wersji, instalować i aktualizować na bieżąco programy antywirusowe, zapory sieciowe i inne            

środki ochrony oprogramowania. Wszystkie elementy systemu informatycznego muszą być         

oryginalne i pochodzić od sprawdzonych i rzetelnych producentów.  

Zapewnienie właściwego utrzymania i konserwacji systemu informatycznego – w         

zakresie obsługi informatycznej należy korzystać tylko ze sprawdzonych i poleconych          

usługodawców, dających gwarancję właściwego wykonania zadań z zakresu utrzymania i          

konserwacji systemów informatycznych, tworzenia kopii zapasowych, zapobiegania utracie        

dostępu do systemu oraz przywracanie dostępu w przypadku jego utraty.  

Indywidualne konta dla każdej osoby korzystającej z komputerów (laptopów)  – każda z            

osób, która przetwarza dane osobowe w systemie informatycznym powinna robić to przy            

wykorzystaniu stworzonych dla tej osoby profili, do których dostęp jest możliwy wyłącznie            

przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Wszelkie zmiany, modyfikacje, usunięcie i inne            

czynności na danych w systemach informatycznych w miarę możliwości powinny umożliwiać           

wskazanie osoby, która ich dokonała.  

Właściwy dobór loginów i hase ł – należy konfigurować takie loginy i w szczególności hasła,              

które obiektywnie stworzą ochronę przed dostępem do indywidualnego profilu, nośnika          

danych, itd. Hasła powinny składać się z odpowiedniej ilości znaków (liter, cyfr, znaków             

specjalnych) i być dobrane w takiej konfiguracji, żeby przypadkowa osoba nie mogła ich             

odgadnąć lub z dużym prawdopodobieństwem ustalić ich treść. Nie należy używać haseł            

powszechnie uznanych za najczęściej stosowane (np. 1111, 1234, imię i nazwisko, data            

urodzenia, itd.). W miarę możliwość należy korzystać z różnych haseł do różnych profili,             

nośników danych. Przy zabezpieczaniu danych osobowych nie można korzystać z haseł, które            

wykorzystywane są w celach prywatnych (np. do prywatnego rachunku bankowego,          
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prywatnych profili w portalach społecznościowych, osobistej elektronicznej skrzynki        

pocztowej, itd.). 

Cykliczna zmiana haseł – cyklicznie (raz na miesiąc, raz na kwartał) należy zmieniać hasło              

na nowe. Rekomendowane jest nie korzystanie nigdy dwa razy z tego samego hasła, nawet              

jeżeli w międzyczasie kilkukrotnie było zmienione na inne.  

Wyłączanie lub blokada nieużytkowanego sprzętu – komputery, laptopy, tablety, telefony, z           

których użytkownik nie planuje korzystać przez dłuższy czas (przerwa na obiad, przerwa na             

kawę, wizyta w toalecie, rozmowa z klientem) należy się wylogować z zabezpieczonego            

profilu (blokada), tak aby po powrocie wymagane było ponowne podanie hasła dostępu. Po             

zakończeniu korzystania ze sprzętu należy się wylogować wyłączając urządzenie. 

Automatyczna blokada sprzętu – komputery stacjonarne, laptopy tablety, telefony i inne           

tego typu nośniki danych należy skonfigurować w ten sposób aby po określonym czasie, w              

którym brak było jakichkolwiek akcji ze strony użytkownika, komputer wyłączył się,           

przeszedł w stan hibernacji lub uśpienia. Ważne aby po ponownym uruchomieniu komputera            

niezbędna była ponowna weryfikacja za pomocą indywidualnego hasła dostępu.  

Udzielanie dostępu do danych, przesyłanie danych – przed udostępnieniem danych należy           

upewnić się, że udostępniane są one osobie, która jest upoważniona do dostępu i             

przetwarzania tych danych, ewentualnie jest ich administratorem lub osobą, której dane           

dotyczą.  

Korzystanie ze sprzętu do celów prywatnych – w przypadku korzystania ze sprzętu            

informatycznego zarówno do celów prowadzonej działalności jak i do celów prywatnych           

należy skonfigurować dwa odrębne profile do każdego z celów, zabezpieczone różniącymi się            

hasłami. Nigdy nie należy korzystać z profilu prywatnego do celów przetwarzania danych            

osobowych w ramach prowadzonej działalności i odwrotnie – nie należy korzystać ze sprzętu             

do celów prywatnych (odbieranie poczty elektronicznej na osobistej skrzynce, itd.)          

wykorzystując profil zawodowy.  

Kopie zapasowe – należy zainstalować i posiadać aktualne oprogramowanie służące          

cyklicznemu wykonywaniu kopii zapasowych. Przechowując i przetwarzając dane na stacjach          

roboczych, tj. komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach, telefonach, pendrive’ach,        

kartach pamięci, należy robić kopie robocze w ustalonych wcześniej odstępach czasu (np. raz             
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na tydzień, po każdym użyciu, itd.). Kopię zapasową należy przechowywać oddzielnie od            

oryginału. 

 

 

2.2.Zasady wykorzystywanie narzędzi internetowych 

W toku prowadzonej działalności fotograficznej Administratorzy wykorzystują szeroko        

narzędzia internetowe zarówno dla komunikacji z klientem jak i dla autopromocji. Mowa w             

szczególności o systemach poczt internetowych, komunikatorach, aplikacjach       

umożliwiających wymianę plików pomiędzy Administratorem a klientem, czy choćby o          

internetowych galeriach służących do prezentacji dorobku. 

Przesyłanie zdjęć w wiadomości e-mail – w przypadku przekazywania klientom zdjęcia za            

pośrednictwem wiadomości e-mail należy upewnić się, że są one wysyłane wyłącznie w            

zaszyfrowanej postaci. Zgodnie z zaleceniami UODO należy korzystać z Aplikacji 7-zip, a            

hasła do utworzonego archiwum nie wolno wysyłać w wiadomości e-mail, ale inną drogą np.              

ustnie, telefonicznie, sms-em. 

 

Udostępnianie zdjęć w Internecie –  zdjęcia udostępniane klientom za pośrednictwem          

aplikacji internetowych powinny być udostępniane wyłącznie za pośrednictwem aplikacji         

spełniających następujące kryteria: 

● Aplikacja powinna posiadać aktualny certyfikat SSL. 

● Aplikacja powinna udostępniać możliwość dwustopniowego autoryzowania.      

Preferowane jest logowanie przy użyciu kodów SMS.  

● Aplikacja powinna uniemożliwiać dostęp do zdjęć osobom nieautoryzowanym.        

Osoba trzecia nie może mieć dostępu do zdjęcia jeżeli zna jego adres URL. 

● Aplikacja nie może przesyłać danych dostępowych dla klienta przy użyciu          

jednego kanału komunikacyjnego.  

● Udostępniane umowy powierzenia 

● Serwery wykorzystywane przez dostawcę aplikacji w celu przechowywania zdjęć         

muszą być położone na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru          

Gospodarczego. 
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● Wyklucza się możliwość stosowania zabezpieczenia wyłącznie w oparciu o hasło.          

Aplikacja powinna dokonywać weryfikacji oglądającego w oparciu o jego adres          

e-mail lub numer telefonu.  

 

 

Przechowywanie danych w chmurze –  dane osobowe przechowywane z wykorzystaniem          

rozwiązań chmurowych powinny być przechowywane wyłącznie za pośrednictwem        

rozwiązań spełniających następujące kryteria: 

● Aplikacja powinny posiadać aktualny certyfikat SSL. 

● Aplikacja powinna udostępniać możliwość dwustopniowego autoryzowania.      

Preferowane jest logowanie przy użyciu kodów SMS.  

● Udostępniane umowy powierzenia 

● Serwery wykorzystywane przez dostawcę aplikacji w celu przechowywania        

danych muszą być położone na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego          

Obszaru Gospodarczego. 

 

Uzasadnienie: 

Korzystanie z aplikacji i systemów posiadających wskazane wyżej funkcjonalności pozwala          

na odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.        

Jednocześnie w razie podjęcia współpracy z dostawcami usług informatycznych         

Administrator powinien preferować nawiązywanie relacji z podmiotami posiadającymi ważne         

certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów zabezpieczenia danych osobowych       

wynikających z RODO lub stosujących zatwierdzone kodeksy postępowanie. 

 

3. Zasady przeprowadzania analizy ryzyka 
Przepisy prawa oraz założenia systemu ochrony danych osobowych wymagają         

przeprowadzania analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym           

prawdopodobieństwie i wadze w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez          

Administratora.  
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Proces analizy ryzyka polega co do zasady na zidentyfikowaniu wszystkich czynności           

przetwarzania a następnie ocenie prawdopodobieństwa oraz wagi potencjalnych ryzyk         

związanych z każdą z nich dla praw i wolności osób fizycznych. Ocena ryzyka wykonywana              

jest przy uwzględnieniu charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania. 

Analiza ryzyka nie sprowadza się do jednorazowej operacji. Jest ona traktowana jako stały             

mechanizm wspierający ochronę danych osobowych. Administrator dokonuje analizy ryzyka         

nie rzadziej niż raz do roku bez względu na okoliczności. Ponadto Administrator dokonuje             

analizy ryzyka doraźnie za każdym razem kiedy zajdzie taka potrzeba, to jest między innymi              

przy modyfikacji czynności przetwarzania, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że wzrosły          

dotychczasowe lub pojawiły się nowe ryzyka związane z przetwarzaniem danych oraz w            

przypadku modyfikacji dotychczasowych zabezpieczeń danych osobowych. 

W sytuacji, w której z Analizy ryzyka wynika, że istnieją czynności przetwarzania, wobec             

których konieczne jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, należy dokonać           

oceny skutków w stosunku do każdej takiej czynności przed przystąpieniem do przetwarzania            

danych. 

Raport z analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych przechowywany jest przez             

Administratora. 

 

4. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. 
Administratorzy zatrudniający mniej niż 250 pracowników (a więc również mikro i mali            

przedsiębiorcy) są zobowiązani do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania o ile          

zachodzi choćby jedna z następujących okoliczności: 

a) przetwarzanie może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których          

dane dotyczą; 

b) przetwarzane są dane szczególności określone w art. 9 ust. 1 RODO; 

c) przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego. 

W przypadku przetwarzania danych utrwalonych w wykonywanych fotografiach spełnione         

mogą być potencjalnie wszystkie trzy ze wskazanych przesłanek. 

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że Administratorzy przetwarzają dane osób          

utrwalonych na zdjęciach w sposób stały w szczególności z uwagi na fakt, że w przypadku               
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braku przekazania do nich praw autorskich mają prawo do przechowywania kopii zdjęć            

bezterminowo. 

 

Jednocześnie często dochodzi do przetwarzania danych takich jak dane o stanie zdrowia osób,             

których wizerunek został utrwalony, co determinuje kolejną przesłankę dla prowadzenia          

rejestru czynności przetwarzania. 

 

Dodatkowo należy wskazać, iż z uwagi na fakt, że do danych przetwarzanych przez             

fotografów należy wizerunek osób fizycznych, należy uznać, że jego przetwarzanie zawsze           

rodzi ryzyko naruszenia praw i wolności osób na nich utrwalonych. Prawo do wizerunku             

stanowi bowiem jedno z dóbr osobistych osób fizycznych, silnie związane z prawem do             

prywatności. W związku z powyższym przetwarzanie wizerunków osób fizycznych powinno          

być ściśle monitorowane i regulowane przez samego Administratora aby wykluczyć          

możliwość nadużyć. 

 

Z uwagi na powyższe, Administratorzy zobowiązani są do prowadzenia rejestru          

wykonywanych czynności przetwarzania. 

 

5. Powołanie inspektora ochrony danych 
Inspektor ochrony danych to osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania          

danych osobowych przez Administratora z prawem. Inspektor ochrony danych może mieć           

charakter formalny to jest taki jaki nadaje mu RODO lub też nieformalny czyli wewnętrzny,              

nie posiadający obowiązków wynikających z RODO, a realizujący zadania powierzone mu           

przez Administratora danych na przykład w Polityce ochrony danych. 

Zgodnie z art. 37 RODO Administrator wyznacza formalnego inspektora ochrony danych,           

zawsze gdy główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania, które ze           

względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego           

monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę lub gdy główna działalność            

administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę          

szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).  

75 

                  



 

Charakter przetwarzania danych w branży fotograficznych co do zasady nie wymaga           

wyznaczenia formalnego Inspektora ochrony danych. W celu zapewnienia najwyższego         

standardu ochrony danych osobowych Administrator może powołać nieformalnego Inspektora         

ochrony danych, którego zakres obowiązków określony zostanie przez administratora w miarę           

potrzeb. 

 

6. Realizacja uprawnień osób fizycznych 
 

6.1.Realizacja uprawnień osób fizycznych w zakresie przetwarzanych danych 

● Założenia ogólne 

Każda osoba fizyczna, której dane są w jakikolwiek sposób przetwarzane przez           

Administratora ma prawo do uzyskania od Administratora pełnej informacji o charakterze           

przetwarzania tych danych osobowych, zakresie ich przetwarzania oraz odbiorcach tych          

danych osobowych (prawo do informacji).  

Osobie fizycznej przysługuje także prawo do dysponowania danymi osobowymi         

przetwarzanymi przez Administratora, w szczególności prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec          

przetwarzania, żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, żądania ograniczenia        

przetwarzania danych osobowych, żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych,        

żądania przeniesienia danych osobowych czy żądania zaprzestania profilowania przez         

Administratora (prawo do dysponowania danymi). 

Zapytanie osoby fizycznej o informację lub wniosek o zadysponowanie danymi może           

przybrać dowolną formę czyli np. ustną, pisemną czy telefoniczną. 

● Powzięcie informacji o wniosku  

Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania lub wniosku złożonego przez osobę fizyczną w           

zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, Administrator       

zobowiązany jest do zarejestrowania zapytania / wniosku i ustalenia tożsamości osoby           

fizycznej zgłaszającej wniosek.  

Weryfikacja tożsamości przybiera charakter rzetelny, a jej wynik nie powinien pozostawiać           

żadnej wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej kierującej wniosek do Administratora.  
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● Odmowa udzielenia odpowiedzi na żądanie osoby fizycznej przez Administratora 

Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia zapytania / wniosku związanego z danymi           

osobowymi przetwarzanymi przez niego, jeśli wniosek dotyczy osoby fizycznej, która złożyła           

wniosek.  

Administrator nie ma prawa udzielenia informacji / realizowania prawa do dysponowania           

danymi osobowymi w razie złożenia zapytania przez inną osobę fizyczną (niż osoba, której             

dane osobowe dotyczą), o ile osoba ta nie legitymuje się upoważnieniem udzielonym przez             

osobę legitymowaną lub nie jest uprawniona do reprezentowania jej na mocy przepisów            

prawa powszechnie obowiązującego (np. opiekun w stosunku do osoby         

ubezwłasnowolnionej).  

● Forma przekazania odpowiedzi Administratora na wniosek 

Informacje powinny być przekazane osobie fizycznej w sposób jasny i klarowny, w formie             

pozwalającej na realizację obowiązku Administratora.  

W praktyce informacja o przetwarzanych danych osobowych powinna być udzielana poprzez           

wydanie informacji w formie papierowej lub w formie udostępnienia informacji poprzez           

system informatyczny czy też przesłanie zestawienia na adres elektronicznej skrzynki          

pocztowej osoby fizycznej. Niewykluczone jest również przekazanie informacji w formie          

ustnej jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 

Ze względu na trudności dowodowe forma ustna udzielenia informacji osobie fizycznej nie            

jest rekomendowana.  

W przypadku każdego zapytania o przetwarzane dane, Administrator udziela odpowiedzi w           

przewidzianym w Polityce terminie. Udzielenie odpowiedzi polega na przekazaniu informacji          

o przetwarzanych danych, udzieleniu informacji, że żadne dane osoby fizycznej nie są            

przetwarzane lub przekazaniu decyzji o odmowie udzielenia informacji wraz z          

uzasadnieniem. 

Również w zakresie działań podjętych przez Administratora w związku z wnioskiem           

dotyczącym prawa do dysponowania przez osobę fizyczną danymi osobowymi         

przetwarzanymi przez Administratora, Administrator zobowiązany jest do poinformowania        

osoby fizycznej o sposobie rozpatrzenia wniosku, a w razie rozpatrzenia go odmownie, także             
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do uzasadnienia wniosku.  

 

● Termin rozpatrzenia żądania osoby fizycznej przez Administratora  

Administrator powinien rozpatrzyć żądanie dotyczące danych osobowych przez niego         

przetwarzanych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty            

otrzymania żądania udzielenia informacji lub dysponowania od osoby fizycznej. W razie           

potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany             

charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator            

informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn            

opóźnienia. 

Jeżeli w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania osoby fizycznej Administrator nie            

podejmie żadnych działań, to zobowiązany jest poinformować osobę fizyczną zgłaszającą          

żądanie o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o prawie skorzystania ze             

środków ochrony prawnej przed sądem. 

● Archiwizacja żądań osób fizycznych i odpowiedzi na nie 

Administrator rejestruje wszystkie żądania i wnioski osób fizycznych związane z          

wykonaniem prawa do informacji oraz prawem do dysponowania danymi. Administrator          

archiwizuje również wszelkie odpowiedzi udzielone na te zapytania i żądania oraz całą            

korespondencję przychodzącą i wychodzącą w tym zakresie. Dokumenty te są w miarę            

możliwości zamieszczane w Kartotece ochrony danych. Ich przechowywanie będzie miało          

kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnego konfliktu z osobą fizyczną na tle           

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

● Postępowanie w przypadku żądania informacji o przetwarzanych danych 

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zawiera co najmniej          

następujące elementy: 

● cele przetwarzania danych;  

● kategorie przetwarzanych danych osobowych (np. imię, nazwisko, nr telefonu,         

e-mail); 
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● informacje o kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane (np.          

pracownicy, księgowi, prawnicy, firmy windykacyjne, laboratoria fotograficzne itp.); 

● w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie           

jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  

● informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub          

ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec         

przetwarzania; 

● informacje o prawie wniesienia skargi do Organu nadzorczego;  

● jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie             

dostępne informacje o ich źródle;  

● informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o          

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach –                 

istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i           

przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane        

dotyczą. 

● Postępowanie w przypadku żądania usunięcia danych 

Osobie fizycznej przysługuje prawo do żądania usunięcia wszelkich danych jej dotyczących,           

które Administrator przetwarza.  

W szczególności Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych jeżeli: 

1) przetwarzane dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub             

w inny sposób przetwarzane; 

2) osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie           

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy                     

prawnej przetwarzania; 

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO                

wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy         

przetwarzania; 

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
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5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego            

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega          

Administrator; 

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa          

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.RODO. 

W razie upublicznienia danych objętych wnioskiem o usunięcie danych osobowych,          

Administrator podejmuje rozsądne działania zmierzające do usunięcia takich danych         

osobowych, w szczególności poinformowania administratorów przetwarzających dane       

osobowe i Podmiotów przetwarzających o konieczności usunięcia danych osobowych, w tym           

kopii, replik i łączy do tych danych (w tym danych udostępnionych w Internecie).  

W szczególnych sytuacjach Administrator zobowiązany jest do dalszego przetwarzania         

danych osobowych. Obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych musi znajdować         

oparcie w przepisach prawa. W każdym innym przypadku Administrator usuwa dane           

osobowe i zaprzestaje ich przetwarzania.  

● Postępowanie w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych 

Osoba fizyczna ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych przez            

Administratora.  

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną zasadne jest          

gdy: 

1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres           

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się            

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są           

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony           

roszczeń;  

4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec              

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie           

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
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Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizuje się przez zaprzestanie         

przetwarzania danych w celach innych niż wskazane powyżej chyba, że prawo lub obowiązek             

ich przetwarzania przez Administratora wynika bezpośrednio z przepisów prawa. W praktyce           

ograniczenie przetwarzania danych osobowych będzie wiązało się z wycofaniem zgód na           

przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej w zakresach wykraczających poza te          

niezbędne do wykonania umowy, która łączy Administratora i osobę fizyczną. Ograniczenie           

przetwarzania danych osobowych będzie więc polegało między innymi na usunięciu danych           

osobowych osoby fizycznej z baz związanych z marketingiem, w tym profilowaniem           

stosowanym przez Administratora na podstawie zgód udzielonych przez osobę fizyczną.  

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dalsze przetwarzanie danych         

osobowych jest możliwe wyłącznie za zgodą osoby fizycznej.  

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany        

jest do poinformowania o tym osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez             

Administratora. 

● Postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Art. 21 RODO przyznaje osobie fizycznej prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania           

jej danych w następujących sytuacjach: 

1) jeśli Administrator przetwarza dane osobowe na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f                

RODO, w tym wobec profilowania zautomatyzowanego na podstawie tych przepisów,          

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą (np. miejsce            

zamieszkania, liczba umów zawartych z Administratorem, czas na jaki umowa z           

Administratorem została zawarta czy wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę         

fizyczną); 

2) wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w         

dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim           

marketingiem bezpośrednim; 

3) wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub         

historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn              

związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. 

Złożenie sprzeciwu nie wymaga uzasadnienia ze strony wnioskodawcy. 
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Administrator nie nalicza opłat związanych z wniesieniem i procedowaniem sprzeciwu.  

Niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora,          

Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w zakresie, którego sprzeciw         

osoby fizycznej dotyczy. Administrator może przetwarzać dane pomimo złożenia sprzeciwu,          

jeżeli uzna, że istnieją ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania na wskazanej            

podstawie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f ) osoby fizycznej, która zgłosiła                 

sprzeciw, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub istnieją             

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W razie uznania przez Administratora, że sprzeciw złożony przez osobę fizyczną nie jest             

zasadny i nie ma podstaw do jego uwzględnienia, Administrator informuje osobę, która            

złożyła sprzeciw o jego nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem oraz informacją o tym jakie             

środki prawne przysługują tej osobie w związku z brakiem uwzględnienia sprzeciwu. 

● Postępowanie w przypadku żądania sprostowania danych  

Osobie fizycznej przysługuje prawo żądania sprostowania danych osobowych przetwarzanych         

przez Administratora. Przez sprostowanie danych osobowych należy rozumieć zmianę         

(aktualizację) lub poprawę danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres), a także           

uzupełnienie danych osobowych (np. w przypadku uzyskania przez pracownika wyższego          

wykształcenia).  

Administrator posiada prawo do odmowy spełnienia żądania w sytuacji, gdy Administrator           

jest w stanie wykazać, że przetwarzane dane osobowe są prawidłowe.  

Administrator informuje o sprostowaniu osobę zgłaszającą żądanie oraz każdego z odbiorców,           

chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.            

Administrator zobowiązany jest wskazać osobie fizycznej powyższych odbiorców        

(poinformowanych o sprostowaniu) jeśli zgłosi ona takie żądanie. 

 

 

● Postępowanie w przypadku żądania przeniesienia danych osobowych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie          

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,           
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które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu           

administratorowi. 

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. 

Aby osobie fizycznej przysługiwało uprawnienie do żądania przeniesienia danych         

osobowych, muszą zaistnieć wskazane poniżej warunki: 

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.                  

2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Dane osobowe wytworzone przez Administratora (np. w wyniku profilowania) z danych           

osobowych przetwarzanych przez Administratora i przekazanych przez osobę fizyczną nie          

wchodzą do kategorii danych osobowych przenoszonych w ramach prawa do przenoszenia           

danych osobowych.  

Opisane powyżej uprawnienie osoby fizycznej nie ma zastosowania do przetwarzania, które           

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach            

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.  

Skorzystanie z prawa do przeniesienia danych przez osobę fizyczną nie powoduje           

automatycznie obowiązku usunięcia przez Administratora przenoszonych danych osobowych.        

Administrator może je nadal przetwarzać, jeżeli dysponuje zgodą osoby fizycznej, wykonuje           

zawartą przez strony umowę lub przetwarza dane osobowe w związku z realizacją            

obowiązków nałożonych na niego przez prawo.  

Na chwilę obecną fotografowie co do zasady nie przetwarzają danych osobowych w sposób,             

który może pociągać za sobą skorzystanie z takiego uprawnienia przez osoby fizyczne,            

jednakże nie można wykluczyć, że pojawią się nowe sposoby przetwarzania i taki obowiązek             

zaktualizują. 

 

● Prawo do żądania zaprzestania podejmowania decyzji automatycznie 

Osoba fizyczna ma prawo wystąpić z żądaniem, by nie podlegać decyzji, która opiera się              

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej           
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osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. W praktyce oznacza, to że                

osoba fizyczna zgłaszając żądanie zaprzestania zautomatyzowanego przetwarzania danych        

osobowych żąda przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora z         

wykorzystywaniem tzw. czynnika ludzkiego.  

Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych w sposób          

zautomatyzowany w każdym przypadku, w którym decyzja dotycząca osoby fizycznej oparta           

na zindywidualizowanym przetwarzaniu spełnia następujące warunki: 

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,            

a Administratorem;  

2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega          

Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie           

uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

Jednocześnie w razie wydawania zindywidualizowanych decyzji wobec osoby fizycznej w          

razie zaistnienia powyższych warunków, Administrator wdraża właściwe środki ochrony         

praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej             

prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego           

stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Administrator nie podejmuje         

zindywidualizowanych decyzji wobec osoby fizycznej, opierającej się wyłącznie na         

zautomatyzowanym przetwarzaniu w przypadku decyzji wydawanych w stosunku do dzieci          

poniżej 16 roku życia. 

Administrator może w sposób zautomatyzowany przetwarzać, w tym dokonywać         

profilowania danych osobowych określonych w art. 9 lub 10 RODO w celu podjęcia             

zindywidualizowanej decyzji wobec osoby, której dane dotyczą tylko w wypadku gdy: 

1) zautomatyzowane przetwarzanie (w tym profilowanie) odbywa się na podstawie         

wyraźnej zgody osoby której dane dotyczą (art. 9 ust. 1 lit. a) RODO; 

2) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem         

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1             

lit. g). 
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● Postępowanie w razie żądania przekazania kopii danych 

Z uwagi na specyfikę działalności fotograficznej żądanie przekazania kopii danych          

zawierających wizerunek osoby fizycznej (wykonanych fotografii) należy uznać za nadmierne          

i nie będzie ono rodziło po stronie Administratora obowiązku jego spełnienia. Praktyka            

zakłada, że przekazania kopii wykonanych fotografii następuje odpłatnie i dotyczy jedynie           

zdjęć wybranych przez klienta. Pozostałe są kasowane przez Administratora. Wystosowanie          

przez klienta żądania bezpłatnego przekazania wszystkich fotografii na których widoczny jest           

jego wizerunek prowadziłoby zatem do zanegowania odpłatnego charakteru umowy o          

wykonanie fotografii. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zgłoszenia tego żądania przez           

inne osoby widoczne na zdjęciach które udzieliły zgody na fotografowanie (np. gości            

weselnych). 

Z uwagi na powyższe Administrator będzie uprawniony do odmowy przekazania osobom           

których wizerunki przetwarzania przekazania kopii fotografii na których są uwidocznione. 

W pozostałych wypadkach Administrator zobowiązany jest do wykonania żądania do          

przekazania kopii przetwarzanych danych w terminie wynikającym z RODO. 

 

6.2.Reagowanie na Incydenty 

Pojęcie Incydentu 

Przez Incydent należy rozumieć wszelkie naruszenie ochrony danych osobowych, w          

szczególności mogące skutkować powstaniem u osób fizycznych, których te dane dotyczą           

uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych, takich jak utrata kontroli          

nad własnymi danymi osobowymi lub ograniczenie praw, dyskryminacja, kradzież lub          

sfałszowanie tożsamości, strata finansowa, naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności         

danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową lub wszelkie inne szkody gospodarcze          

lub społeczne. 

Incydent może być związany z ingerencją zewnętrzną (w tym przez uzyskanie dostępu do             

danych osobowych, galerii zdjęciowej, przez osobę nie legitymującą się stosowanym          

upoważnieniem), w tym różnego typu wrogimi działaniami, ale może być też konsekwencją            

usterki powstałej, np. w wyniku zalania, pożaru, itp., bez względu na to czy Administrator              

ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie i czy mógł jej zapobiec.  
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W jakim kontekście? Aby te fotografie w ogóle powstały, a więc aby powstał obowiązek ich udostępnienia na gruncie RODO, to muszą one zostać wykonane i opłacone, w oparciu o umowę. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której klient przychodzi do studia fotograficznego i prosi o zdjęcia do dowodu, a następnie nie uiszcza za tę usługę opłaty tylko prosi o udostępnienie kopii w drodze RODO. Te dwie kwestie są od siebie zupełnie niezależne i jeśli fotografowie chcieliby się ustrzec przed takim ryzykiem, to mogą np. pobierać opłatę przed wykonaniem zdjęć. Warto też zauważyć, że dane przetwarzane przez fotografów to nie tylko wizerunki uwiecznione na zdjęciach, ale też choćby dane do umowy, dane o karcie kredytowej, numerze konta, dane kontaktowe itd. Odgórne wyłączenie tego prawa uważamy za niezgodne z RODO.



Administrator podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka wystąpienia         

Incydentu, a tam gdzie pełne wyeliminowania ryzyka nie jest możliwe, do jego            

zminimalizowania, biorąc pod uwagę dostępne środki techniczne i organizacyjne.  

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia Incydentu 

W przypadku wystąpienia Incydentu, Administrator podejmuje wszelkie działania służące         

zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia szkody majątkowej lub niemajątkowej po stronie         

osoby fizycznej, której dane dotyczą, w szczególności poprzez wdrożenie mechanizmów          

naprawczych, uruchomienie zapasowego systemu przechowywania i przetwarzania danych        

celem jak najszybszego przywrócenia dostępności danych osobowych, poinformowania        

Organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą o wystąpieniu Incydentu oraz działaniach,            

które zostały podjęte a także sugerowanych działaniach po stronie osoby, której dane dotyczą             

w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody majątkowej lub niemajątkowej.  

Zgłoszenie Incydentu do Organu nadzorczego 

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Administrator niezwłocznie dokonuje         

oceny czy jest prawdopodobne aby Incydent mógł powodować naruszenie praw lub wolności            

osób fizycznych.  

W przypadku stwierdzenia, że nie jest prawdopodobne aby Incydent mógł skutkować           

naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zamieszcza informację o          

wystąpieniu Incydentu w rejestrze incydentów wraz z uzasadnieniem braku zgłoszenia          

zaistnienia Incydentu do Organu nadzoru ze względu na małe prawdopodobieństwo          

wystąpienia skutku w postaci naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.  

W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że jest prawdopodobne w stopniu wyższym niż            

mały, że Incydent może prowadzić do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zgłasza             

je Organowi nadzorczemu.  

Zgłoszenie zostaje dokonane niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych         

osobowych. W przypadku gdy dokonanie zgłoszenia w trybie natychmiastowym nie jest           

możliwe, jest ono dokonywane nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu             

naruszenia. Jeżeli nie można dokonać zgłoszenia w terminie 72 godzin, Administrator zgłasza            

wystąpienia Incydentu tak szybko jak jest to możliwe dołączając do zgłoszenia wyjaśnienie            

przyczyn opóźnienia. Jeżeli Administrator nie jest w stanie podać w tym samym czasie             
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wszystkich informacji, które powinny znaleźć się w zawiadomieniu w terminie wskazanym           

powyżej, może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. Brak wszystkich informacji,           

które powinny być przekazane Organowi nadzoru w zawiadomieniu o naruszeniu nie może            

stanowić uzasadnienia opóźnienia w dokonaniu zgłoszenia faktu wystąpienia Incydentu. 

Poinformowanie o incydencie osoby fizycznej 

W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że w związku z wystąpieniem Incydentu istnieje            

wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej wskutek Incydentu, bez zbędnej            

zwłoki informuje osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, tak            

aby umożliwić tej osobie podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych. Informacja taka          

powinna zawierać opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych oraz zalecenia dla           

danej osoby fizycznej co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków. Informacje          

należy przekazywać osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe,             

w ścisłej współpracy z Organem nadzorczym, z poszanowaniem wskazówek przekazanych          

przez ten organ lub inne odpowiednie organy, takie jak organy ścigania.  

Przekazanie informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych osobie fizycznej, której          

dotyczą dane osobowe zostaje poprzedzone analizą w zakresie konieczności zgłoszenia          

naruszenia danych osobowych odpowiednim organom ścigania oraz badaniem, czy         

poinformowanie osoby trzeciej powinno zostać odłożone w czasie ze względu na to, że             

przedwczesne ujawnienie naruszenia mogłoby niepotrzebnie utrudnić badanie okoliczności        

naruszenia ochrony danych osobowych przez odpowiednie organy ścigania. 

Forma zgłoszenia Incydentu osobie fizycznej lub Organowi nadzorczemu 

Administrator spełnia swój obowiązek w sposób i formie, która w danym przypadku jest             

najbardziej efektywna, celowa i pozwala na szybkie poinformowanie Organu nadzorczego          

oraz osoby fizycznej o zaistniałym Incydencie. W miarę możliwości Administrator dokonuje           

zgłoszenia do Organu nadzorczego lub informuje osobę fizyczną, której dane dotyczą o            

naruszeniu ich ochrony na piśmie lub w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem poczty             

elektronicznej lub innej platformy porozumienia się na odległość z osobą fizyczną, jeżeli taka             

została ustalona jako źródło normalnej komunikacji między Administratorem a osobą          

fizyczną.  
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Zasady prowadzenia rejestru incydentów 

Rejestr incydentów prowadzony jest w formie papierowej w zakresie, w jakim Administrator            

zobowiązany jest do zachowania dokumentacji związanej z wystąpieniem naruszenia,         

zapobieganiu jego skutkom oraz spełnienia obowiązku informacyjnego względem Organu         

nadzorczego oraz osób fizycznych, których dotyczą dane osobowe których ochrona została           

naruszona.  

Rejestr wraz ze wszelkimi dokumentami, wiążącymi się z zaistnieniem naruszenia ochrony           

danych osobowych są udostępniane na każde żądanie Organu nadzorczego w sposób           

umożliwiający mu weryfikowanie przestrzegania przez Administratora obowiązku zgłaszania        

naruszenia ochrony danych osobowych.  

Zasady archiwizowania powiadomień o naruszeniach 

Dokumenty, o których mowa powyżej będą przechowywane przez czas przetwarzania danych           

osobowych, których dotyczyło naruszenie, chyba że po tym czasie dalsze przechowywanie           

informacji będzie konieczne ze względu na prowadzone w tej sprawie przez odpowiednie            

organy ścigania postępowanie, postępowanie prowadzone przez Organ nadzorczy, innego         

rodzaju postępowanie sądowe lub inne postępowanie prowadzone w związku z zaistnieniem           

naruszenia ochrony danych osobowych, powstaniem przyczyn, w wyniku których doszło do           

naruszenia lub bezprawnymi działaniami pracowników bądź innych osób, które zobowiązane          

były do podjęcia działań celem przeciwdziałania wystąpieniu negatywnych skutków         

naruszenia ochrony danych osobowych. 

Zarówno rejestr incydentów jak i wszelkie dokumenty związane z wystąpieniem naruszenia,           

powiadomieniem o naruszeniu Organu nadzorczego, osoby fizycznej oraz organów ścigania          

stanowią część Kartoteki ochrony danych. 
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III. Fotograf jako procesor 

 

Informacje ogólne 

 

Fotograf, będący administratorem danych, w ramach prowadzonej działalności może być          

podmiotem przetwarzającym dane osobowe (procesorem) jeżeli przyjął dane do przetwarzania          

od podmiotu, który jest ich administratorem (podmiot przekazujący dane). W praktyce taka            

sytuacja najczęściej będzie miała miejsce wówczas, gdy fotograf świadczący usługi          

wywoływania zdjęć otrzyma zlecenie wywołania zdjęć od innego fotografa (podmiotu          

przekazującego dane). Fotograf będzie podmiotem przetwarzającym dane także w innych          

przypadkach, w których świadczy usług na rzecz administratorów danych, a w ramach            

świadczenia tych usług dochodzi do przetwarzania danych osobowych, takie jak np.           

profesjonalna obróbka zdjęć na rzecz innych fotografów. W tego typu sytuacjach zawarcie            

umowy powierzenia przetwarzania danych będzie warunkiem koniecznym świadczenia takich         

usług przez Fotografa. 

 

Procedura powierzenia przetwarzania danych 

 

1) Przed przyjęciem do przetwarzania powierzonych danych osobowych fotograf        

dokonuje oceny czy posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne         

odpowiadające wymogom obowiązujących przepisów prawa oraz zapewniające       

właściwą ochronę powierzonych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem        

charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych.  

 

2) Przyjęcie powierzonych danych osobowych do przetwarzania odbywa się na         

podstawie umowy zawartej przez fotografa i podmiot powierzający w formie          

pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Umowa taka jest zawierana przed         

przyjęciem przez fotografa powierzanych mu do przetwarzania danych osobowych.         
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Wymóg ten może być także zrealizowany przez zawarcie w umowie łączącej fotografa            

z podmiotem przekazującym odpowiednich klauzul dotyczących przetwarzania. 

 

3) Przed podpisaniem umowy, fotograf lub osoba przez niego upoważniona do zawarcia           

umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych weryfikuje uprawnienie        

osoby reprezentującej podmiot powierzający do zawarcia tej umowy. 

 

4) Przekazanie danych osobowych fotografowi nie może odbyć się przed zawarciem i           

wejściem w życie umowy o powierzeniu przetwarzania a przed jej zawarciem fotograf            

nie może przyjąć danych do przetwarzania. 

 

5) Czas trwania umowy o przetwarzaniu danych osobowych powinien wynikać z czasu           

niezbędnego do przetwarzania danych ze względu na zakres usług świadczonych przez           

fotografa na rzecz podmiotu przekazującego dane osobowe.  

 

6) Po zakończeniu przetwarzania danych w imieniu podmiotu przekazującego, fotograf         

któremu powierzono przetwarzanie na podstawie uprzednio zawartej umowy, zwraca         

podmiotowi przekazującemu wszystkie dane osobowe, w tym również wszelkie         

nośniki danych, na których były przechowywane dane osobowe, chyba że obowiązek           

ich zachowania przez fotografa wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

 

7) O ile jest to możliwe, umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych           

powinna zawierać ogólną, pisemną zgodę podmiotu przekazującego dane osobowe na          

dalsze ich powierzanie przez fotografa.  

 

8) W przypadku gdy podmiot przekazujący dane (czyli np. fotograf zlecający wywołanie           

zdjęć) nie jest administratorem tych danych osobowych, ale sam jest podmiotem           

przetwarzającym dane osobowe na podstawie odrębnej umowy powierzenia        

przetwarzania z administratorem danych osobowych (czyli np. z fotografem który          

wykonał zdjęcie), fotograf będący procesorem w razie potrzeby żąda od podmiotu           
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przekazującego, aby ten uprawdopodobnił posiadanie zgody administratora       

przekazywanych danych osobowych na dalsze ich powierzenie.  

 

Podpowierzanie danych osobowych powierzonych fotografowi do przetwarzania 

Jeżeli zaistnieje konieczność dalszego powierzenia danych osobowych powierzonych        

uprzednio fotografowi („podpowierzenie”), do dalszego powierzenia danych osobowych        

stosuje on odpowiednio procedurę opisaną w rozdziale, dotyczącym powierzania danych          

osobowych.  

 

Procedura podpowierzania danych osobowych będzie wyglądać inaczej, w zależności od tego,           

czy umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych łącząca fotografa jako podmiot          

przetwarzający z podmiotem przekazującym dane zawiera ogólną pisemną zgodę podmiotu          

przekazującego na dalsze powierzenie przetwarzania danych (podpowierzenie): 

● Jeżeli umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera taką ogólną         

zgodę, to przed podpowierzeniem danych osobowych fotograf powiadamia podmiot         

przekazujący o zamiarze podpowierzenia tych danych, nie później niż w terminie 14            

dni przed zamierzoną datą podpowierzenia. W treści informacji fotograf wskazuje          

zakres danych osobowych podlegających dalszemu powierzeniu oraz kategorię        

podmiotu, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych.  

● Jeżeli umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie zawiera takiej         

ogólnej zgody, to przed dalszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych         

fotograf każdorazowo uzyskuje szczegółową, pisemną zgodę podmiotu       

przekazującego na dalsze powierzenie danych osobowych w określonym zakresie i          

określonemu podmiotowi.  

 

W umowie o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu, strony         

określają zasady, formę, sposób oraz termin przekazywania informacji o planowanym          

podpowierzeniu danych przez podmiot przetwarzający oraz udzielania zgody lub wyrażania          

sprzeciwu przez administratora danych.  
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Fotograf regularnie, nie rzadziej niż raz na rok dokonuje oceny zapewnienia przez podmiot,             

któremu podpowierzył przetwarzanie danych na warunkach oraz w zakresie w jakim dokonuje            

weryfikacji obowiązków procesorów, którym powierza dane osobowe jako administrator tych          

danych.  

 

Fotograf prowadzi ewidencję podmiotów, którym podpowierzył przetwarzanie danych, w         

sytuacji w której jest to uzasadnione liczbą podmiotów przetwarzających, którym Fotograf           

podpowierza dane oraz częstotliwością zmian w składzie tych podmiotów na zasadach i w             

zakresie wskazanym dla prowadzenia ewidencji podmiotów przetwarzających dane, którym         

fotograf powierzył przetwarzanie danych jako ich administrator. 

 

Ewidencja podmiotów podprzetwarzających, z którymi została zawarta umowa o         

podpowierzeniu przetwarzania danych jest aktualizowana przez fotografa w zakresie         

wszelkich zmian dotyczących podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w        

szczególności, zawarcia nowych umów podpowierzenia przetwarzania, wygaśnięcia umów,        

zmiany danych podmiotu podprzetwarzającego (dane, w tym dane kontaktowe itd.), celu           

powierzenia, typu przetwarzanych danych.  

 

IV. Zakazane praktyki 

Poniżej wymienione są pewne zachowania, spotykane niekiedy w branży fotograficznej, a           

których praktykowanie na gruncie RODO jest niedopuszczalne. Sekcja została podzielona na           

4 punkty, dotyczące poszczególnych sfer działalności fotografa. 

1. Wykonywanie fotografii 

● Nie można wykonywać zdjęć na sprzęcie, na którym włączona jest funkcja           

geolokalizacji. Dane o miejscu wykonania fotografii co do zasady są danymi           

zbędnymi do wykonania umowy, stąd też w przypadku standardowych sesji          

należy wyłączać funkcję geolokalizacji, chyba że klient wystosuje wyraźną         

prośbę o to aby wykonane fotografie zawierały także te dane.  
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2. Przechowywanie i udostępnianie fotografii 

● Nie można używać galerii zabezpieczonych wyłącznie hasłem. Konieczne jest         

zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń np. kodów SMS, email.  

● Nie można przesyłać fotografii drogą elektroniczną (mail, link do chmury) w           

postaci niezaszyfrowanych plików. Hasło do pliku powinno być przekazane w          

inny sposób niż plik (np. sms-em, jeżeli plik został wysłany drogą e-mailową) 

● Nie można przechowywać nośników, na których znajdują się fotografie (np.          

karty SD, pen-drive, wywołane zdjęcia) w miejscach dostępnych dla osób,          

które nie zostały upoważnione do przetwarzania danych (pracownicy) ani nie          

zawarto z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych. W sytuacji, gdy          

fotograf prowadzi działalność w domu lub współdzieli biuro konieczne jest          

zamontowanie szafek na klucz lub sejfu.  

3. Prezentowanie fotografii 

● Nie można prezentować zdjęć na platformach blogowych, portalach        

społecznościowych etc. bez zgody na publikację, nawet jeśli dana osoba          

udzieliła zgody na wykonanie zdjęcia. Fotograf powinien dysponować wyraźną         

zgodą na publikację (na wykorzystanie zdjęć w celu autopromocji fotografa)          

wszystkich osób rozpoznawalnych na zdjęciu. 

● Nie można prezentować zdjęć na portalach stosujących biometrykę lub         

profilowanie (np. Facebook, Instagram) bez wyraźnej zgody na przetwarzanie         

wizerunku osoby fotografowanej w tym właśnie celu.  

4. Współpraca z innymi podmiotami 

● Nie można udostępniać zdjęć żadnym podmiotom, z którymi nie są podpisane           

umowy powierzenia przetwarzania danych. Dotyczy to w szczególności        

laboratoriów i innych firm świadczących usługi na rzecz fotografa.  
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V. Przyjęcie systemu ochrony danych osobowych  
1. Informacje ogólne 

RODO nie nakłada żadnych ścisłych, formalnych wymagań w zakresie tego, jakie konkretne            

dokumenty powinny zawierać się w systemie danych osobowych Administratora. Wszelkie          

środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez Administratora powinny, zgodnie z art. 24            

ust. 1 RODO, uwzględniać charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko            

naruszenia danych osobowych, zaś Administrator powinien móc to wykazać. Powyższe          

oznacza, że na Administratorze ciąży obowiązek posiadania adekwatnej dokumentacji, która          

wykaże m.in. że Administrator: 

● zapewnia zgodność przetwarzania danych z prawem, w tym przestrzega praw          

osób, które dane są przetwarzane, 

● zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych, uwzględniając charakter,      

kontekst i cele przetwarzania danych, 

● stosuje się do wymagań w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i            

instytucji międzynarodowych. 

Tworząc dokumentację dla podmiotu działającego w branży fotograficznej, konieczne jest          

zatem uwzględnienie specyfiki tej branży, w tym w szczególności rodzaju przetwarzanych           

danych, skali ich przetwarzania oraz ryzyka związanego z ich ewentualnym naruszeniem.           

Konieczny zakres dokumentacji w przypadku poszczególnych fotografów będzie różnić się w           

zależności od rodzaju sesji zdjęciowych wykonywanych przez fotografa, od tego czy           

zatrudnia on pracowników, w jaki sposób udostępnia on swoim klientom zdjęcia, gdzie i jak              

długo je przechowuje, w jaki sposób prowadzi marketing swoich usług etc. Wykluczone jest             

zatem stosowanie całkowicie zestandaryzowanej dokumentacji ochrony danych, która nie         

uwzględnia specyfiki branży fotograficznej lub powyżej wskazanych czynników. 

Należy przede wszystkim podkreślić, że fotografowie, oprócz danych standardowo         

przetwarzanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (takich jak np. imię i           

nazwisko klientów czy dane teleadresowe kontrahentów), przetwarzają dane o szczególnym          

charakterze, a mianowicie wizerunek osób fizycznych. Ponadto wykonywane przez fotografa          

zdjęcia najczęściej nie zawierają wyłącznie wizerunku osoby fizycznej, ale są też nośnikiem            
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innych informacji o określonej osobie. Niekiedy te dodatkowe informacje mogą stanowić tzw.            

„szczególne kategorie danych” czyli dane wrażliwe, bardziej chronione na gruncie RODO.           

Będzie tak np. w przypadku fotografii ślubnej (dane o wyznaniu), ciążowej (dane o stanie              

zdrowia), a niekiedy także eventowej (np. dane o wyznawanym światopoglądzie).          

Przetwarzanie takich danych nieodłącznie wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem dla praw i             

wolności osób fizycznych. 

2. Wykaz rekomendowanych dokumentów 
Ze wskazanych powyżej powodów, niezależnie od skali prowadzonej działalności         

fotograficznej, przez wzgląd na sam fakt przetwarzania w sposób stały wizerunku osób            

fizycznych, rekomendowane jest przyjęcie przez Administratora Polityki ochrony danych         

osobowych – specjalnego dokumentu, opisującego zwięźle i klarownie sposób postępowania          

przez Administratora z danymi osobowymi, w szczególności zasady przeprowadzania analizy          

ryzyka, sposób nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, uzyskiwania         

zgód od osób fizycznych, wywiązywania się z obowiązku informacyjnego wobec osób           

fizycznych, reagowania na incydenty oraz przyjęte dobre praktyki w zakresie zabezpieczania           

danych osobowych. Taka Polityka, wraz z zarządzeniem o jej przyjęciu przez Administratora            

powinna wejść w skład Kartoteki Ochrony Danych, czyli zbioru dokumentów związanych z            

przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Kartoteka powinna być        

bezwzględnie prowadzona w wersji papierowej, ponadto rekomendowane jest również         

prowadzenie jej elektronicznej wersji. Oprócz przyjętej przez Administratora Polityki ochrony          

danych, w skład Kartoteki Ochrony Danych powinny wchodzić co najmniej następujące           

dokumenty: 

● inwentaryzacja aktywów i zabezpieczeń  opisująca gdzie, za pomocą jakich         

urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych Administrator przetwarza       

dane osobowe (Aktywa przetwarzania) oraz jakie zabezpieczenia techniczne,        

organizacyjne i informatyczne stosuje dla ich ochrony (Zabezpieczenia        

danych); dokument ten jest prowadzony na zasadzie wersji kolejnych. Zmiana          

stanu faktycznego w zakresie aktywów przetwarzania i stosowanych        

zabezpieczeń wymaga stworzenia kolejnej wersji Inwentaryzacji; 
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● raport z analizy ryzyka, przy czym analiza ryzyka nie sprowadza się do            

jednorazowej operacji. Administrator dokonuje analizy ryzyka doraźnie za        

każdym razem kiedy zajdzie taka potrzeba, to jest między innymi przy           

modyfikacji czynności przetwarzania, w przypadku uzasadnionych podejrzeń,       

że wzrosły dotychczasowe lub pojawiły się nowe ryzyka związane z          

przetwarzaniem danych oraz w przypadku modyfikacji dotychczasowych       

zabezpieczeń danych osobowych, a każdy kolejny raport załącza do Kartoteki; 

● rejestr czynności przetwarzania, który prowadzony jest na zasadzie wersji         

kolejnych. Oznacza to, że zmiana czynności przetwarzania wymaga stworzenia         

nowej wersji Rejestru, przy czym wszystkie poprzednie wersje Rejestru są          

archiwizowane w Kartotece ochrony danych; 

● udzielone upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz       

oświadczenia pracowników w związku z udzielonymi upoważnieniami, jak        

również ewentualne oświadczenia Administratora o cofnięciu udzielonych       

upoważnień – w przypadku, gdy Administrator posiada lub posiadał         

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę; 

● zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych albo umowy         

zawarte z podmiotami przetwarzającymi (procesorami) zawierające stosowne       

klauzule o powierzeniu przetwarzania danych – w przypadku gdy         

Administrator posiada lub posiadał pracowników zatrudnionych na innych niż         

umowa o pracę umowach cywilnoprawnych albo powierza lub powierzał         

przetwarzanie danych podmiotom trzecim; 

● dokumentację tzw. incydentów czyli wszystkich zaistniałych u Administratora        

naruszeń danych osobowych obejmującą: rejestr incydentów, wystosowane       

zgłoszenia incydentów do organu nadzorczego oraz wystosowane       

zawiadomienia osób fizycznych o incydentach z udziałem ich danych; 

● udzielone Administratorowi zgody na przetwarzanie danych; 

● wzory stosowanych przez Administratora klauzul informujących o       

przetwarzanych danych. 
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3. Obowiązek przeglądu i aktualizacji posiadanej dokumentacji. 
Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO środki przyjęte przez Administratora powinny być              

poddawane przeglądom i uaktualniane. Sposób prowadzenia działalności przez        

Administratora może bowiem ewoluować, np. poprzez wprowadzenie do oferty nowych          

usług, zatrudnienie pracowników, nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami. Z uwagi na           

fakt, iż branża fotograficzna poddawana jest dynamicznym zmianom, poza doraźnymi          

modyfikacjami wynikającymi ze zmian w zakresie czynności przetwarzania, rekomendowany         

jest okresowy przegląd wraz z aktualizacją przyjętego systemu ochrony danych osobowych co            

najmniej raz w roku. 
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VI. Wzory 
W niniejszej sekcji wprowadzone zostały wzory dokumentów, których prowadzenie jest          

wymagane przez Administratora. 

 

1. Rejestr czynności przetwarzania 
 

Rejestr czynności przetwarzania 

ADMINISTRATOR DANYCH:  imię i nazwisko lub nazwa, siedziba, adres         

korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i faxu Administratora danych. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:  nie dotyczy 

DATA SPORZĄDZENIA REJESTRU:  dzień, miesiąc, rok 

 

L.p. Czynność 

przetwarzania 

Cel 

przetwarzania 

Kategoria 

osób, 

których 

dane 

dotyczą 

Kategoria 

przetwarzanych 

danych 

Kategoria 

odbiorców 

danych 

Planowany 

termin 

przetwarzania 

danych 

       

       

       

       

 

Stosowane zabezpieczenia danych osobowych 

Z uwagi na liczbę środków technicznych i organizacyjnych służących do zapewnienia           

bezpieczeństwu przetwarzaniu, Zabezpieczenia nie zostały wymienione w Rejestrze        

czynności przetwarzania. Zebrane zostały one w osobnych dokumencie pod nazwą          

Inwentaryzacja aktywów i zabezpieczeń. Umieszczenie opisu Zabezpieczeń w rejestrze         

czynności przetwarzania zmniejszałoby jego czytelność i możliwość zastosowania w         

związku z czym informacje te zostały wyłączone do odrębnego dokumentu. 
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Karolina
Podświetlenie

Karolina
Uwaga
Postulujemy dodanie rubryki "podstawa prawna przetwarzania", tak aby administrator był w stanie wykazać, że ją posiada. Następstwem dobrze zdefiniowanej dla każdego celu przetwarzania podstawy prawnej są m.in. prawa, które przysługują osobie, której dane dotyczą.



 

 

Problem przekazywania danych osobowych do Państw trzecich 

Zważywszy, że Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego           

lub organizacji międzynarodowej, rejestr nie przewiduje informacji o takich przekazaniach. 

 

 

Osoba sporządzająca rejestr:  

 

____________________________ 

 

 

2. Rejestr incydentów 
Rejestr incydentów 

Dane Administratora Imię i nazwisko lub nazwa, siedziba, adres       

korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer     

telefonu i faxu Administratora danych. 

Dane Inspektora ochrony   

danych osobowych 

[jeśli Administrator posiada Inspektora danych     

osobowych] imię i nazwisko, adres korespondencyjny,      

adres poczty elektronicznej, numer telefonu Inspektora      

ochrony danych osobowych. 

 

1. Nazwa incydentu 

Imię i nazwisko osoby    

rejestrującej incydent 

 

Imię i nazwisko osoby, która zgodnie z Polityką ochrony         

danych przyjęła zgłoszenie o incydencie, dokonała analizy       

ryzyk i odnotowała zdarzenia związane z incydentem w        

niniejszym rejestrze 

Data i godzina   

stwierdzenia Incydentu 

 

Data i godzina stwierdzenia po stronie Administratora       

wystąpienia naruszenia ochrony danych. Od niej biegnie       

termin do zgłoszenia naruszenia od organu nadzorczego 
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Okoliczności naruszenia  

danych osobowych  

 

Opisanie zdarzenia ze wskazaniem jego daty i godziny,        

wskazaniem osoby, która była sprawcą, bezpośrednim      

uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia, wskazanie kategorii      

i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, oraz        

kategorii i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych,       

których dotyczy naruszenie. 

Stopień 

prawdopodobieństwa 

wystąpienia naruszenia  

praw i wolności osób    

fizycznych 

 

Określenie czy stopień prawdopodobieństwa jest mały,      

średni czy wysoki. Stopień inny niż mały wymaga        

powiadomienia organu nadzorczego o incydencie.  

Stopień ryzyka naruszenia   

ochrony danych  

osobowych 

Określenie czy ryzyko to jest małe, średnie czy wysokie.         

Stopień wysoki wymaga powiadomienia osoby fizycznej o       

incydencie. 

Obowiązek zgłoszenia  

Incydentu Organowi  

nadzorczemu  

 

Ocena czy istnieje obowiązek zgłoszenia incydentu do       

Organu nadzorczego na podstawie stopnia     

prawdopodobieństwa naruszenia praw i wolności osób      

fizycznych. 

Obowiązek 

poinformowania osoby  

fizycznej o wystąpieniu   

naruszenia ochrony jej   

danych osobowych  

 

Ocena czy istnieje obowiązek zgłoszenia Incydentu osobie       

fizycznej na podstawie stopnia ryzyka naruszenia praw i        

wolności osób fizycznych. 

 

Opis zastosowanych  

środków lub środków   

zaradczych, które  

Wszelkie czynności jakie Administrator podjął w celu       

zminimalizowania ryzyk dla osób fizycznych związanych z       

incydentem takie jak powiadomienie osoby fizycznej o       

naruszeniu, zmiana haseł, szyfrowanie danych,     
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Administrator zamierza  

wdrożyć 

powiadomienie organów ścigania, uruchomienie systemów     

odzyskiwania danych i tym podobne. 

Opis skutków naruszenia   

danych 

Opis negatywnych skutków naruszenia takich jak utrata       

kontroli nad danymi osobowymi przez osobę fizyczną,       

której te dane dotyczą lub ograniczenie praw,       

dyskryminacja, kradzież lub sfałszowanie tożsamości,     

strata finansowa, nieuprawnione odwrócenie    

pseudonimizacji, naruszenie dobrego imienia, naruszenie     

poufności danych osobowych chronionych tajemnicą     

zawodową lub wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze       

lub społeczne. 

Zawiadomienie organu o   

wystąpieniu Incydentu 

Czy a jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób Organ nadzorczy            

został zawiadomiony i naruszeniu. 

Zawiadomienie osoby  

fizycznej o wystąpieniu   

Incydentu 

Czy a jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób osoba fizyczna            

została zawiadomiona o naruszeniu. 
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2. Wzór zawiadomienia do organu nadzorczego 

ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

 

 [miejscowość, data] 

[Dane podmiotu zgłaszającego – administratora danych osobowych] 

 

[dane organu nadzoru, do którego kierowane jest zgłoszenie] 

 

 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA 

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając w imieniu      , jako administratora danych osobowych znajdujących się w jego            

posiadaniu, niniejszym informuję o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych:  

 

1. charakter naruszenia ochrony danych osobowych:       

2. kategoria i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą:       

3. kategoria i przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie:          

      

4. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub imię i nazwisko             

osoby od której organ może uzyskać dalsze informacje na temat zaistniałego incydentu:            

      

5. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych:       

6. opis zastosowanych środków lub środków, które administrator zamierza wdrożyć w celu           

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w szczególności środki, które mają          

służyć zminimalizowaniu jego negatywnych skutków:       

7. [gdy wymagane] uzasadnienie opóźnienia w przekazaniu zgłoszenia naruszenia ochrony         

danych osobowych organowi nadzoru      , 
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8. [gdy wymagane] uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji o wystąpieniu naruszenia         

ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą      . 

 

Jednocześnie informuję, że w toku ustalania przyczyn wystąpienia naruszenia,  stwierdzono /           

nie stwierdzono podstaw do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania w celu zbadania           

przyczyn naruszenia. 

 

Ponadto, osoby fizyczne, których dotyczą dane osobowe, których ochrona została naruszona           

zostały poinformowane / nie zostały poinformowane o wystąpieniu naruszenia w zakresie w            

jakim jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony ich danych             

osobowych przed potencjalnymi skutkami wystąpienia naruszenia ochrony danych        

osobowych.  

 

 

Za administratora danych osobowych -       

 

 

 

_____________________________________ 

[podpis]  
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3. Wzór zawiadomienia osoby fizycznej. 

ZAWIADOMIENIE OSOBY FIZYCZNEJ O INCYDENCIE  Z UDZIAŁEM JEJ 

DANYCH 

 

[miejscowość, data] 

[Dane podmiotu zgłaszającego – administratora danych osobowych] 

 

 

[dane osoby, której dane zostały naruszone] 

Działając w imieniu      , jako administratora danych osobowych znajdujących się w jego            

posiadaniu, niniejszym informuję o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych:  

 

1. charakter naruszenia ochrony danych osobowych:       

2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub imię i nazwisko             

osoby upoważnionej do stwierdzenia wystąpienia incydentu, od których można uzyskać          

więcej informacji na temat zaistniałego incydentu:       

3. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych:       

4. opis zastosowanych środków lub środków, które administrator zamierza wdrożyć w celu           

zaradzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności środki, które mają          

służyć zminimalizowaniu jego negatywnych skutków:       

 

 

Za administratora danych osobowych -       

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
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