
 

Pozyskujesz poparcie dla swojego projektu: Czy jesteś administratorem danych osobowych? 

Pamiętaj! Zbierając podpisy pod swoim projektem, stajesz się administratorem danych osobowych! To 

znaczy, że masz szereg obowiązków wynikających z tego faktu: 

1) musisz zabezpieczyć dokumentację, w której przechowujesz dane osobowe w taki sposób, aby 

unikać zagrożeń typu: kradzież, wgląd osoby nieupoważnionej itp.; 

2) musisz mieć kontrolę nad tym, jak pozyskujesz dane osobowe i komu je przekazujesz. Musisz 

umieć, na żądanie, wykazać: kiedy, jak i komu przekazujesz dane osobowe; 

3) musisz zapewnić, że dostęp do zgromadzonych przez Ciebie danych mają dostęp tylko osoby 

upoważnione. Pamiętaj, że musisz wykazać, że te osoby, takie upoważnienia posiadały w 

momencie wglądu do danych! 

 

• Czy mogę z tych danych osobowych korzystać w innym celu?  Np. kontaktu w przyszłości? 

Co do zasady – nie. Dane osobowe pozyskujesz w konkretnym celu – zdobyciu poparcia dla 

konkretnego projektu. Tylko w tym celu wolno Ci pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe. 

• Co zrobić gdy dokumentacja z danymi osobowymi zaginie? 

Musisz niezwłocznie powiadomić organ nadzorczy - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby zabezpieczyć interesy osób, które powierzyły Ci swoje dane, 

powinieneś niezwłocznie powiadomić te osoby. 

• Czy jestem odpowiedzialny za dane osobowe, gdy przekażę je do urzędu? 

Tak! Urząd otrzymując od Ciebie dane osobowe, staje się ich administratorem od momentu ich 

otrzymania. Przetwarza je na podstawie przepisów prawa, w określonym celu. Niemniej, w procesie 

pozyskiwania poparcia dla swojego projektu, jesteś administratorem danych osobowych i masz w 

związku z tym swoje obowiązki  

• Jeżeli przekażę dane osobowe w oryginale do urzędu i nie zrobię ich kopii, czy nadal jestem 

administratorem danych? 

Co do zasady – tak. Jesteś administratorem na moment zbierania poparcia. Przekazanie wszystkich 

oryginałów i niezachowanie kopii zdejmuje z Ciebie w tym momencie obowiązek ich zabezpieczania, 

bo fizycznie nie masz już co zabezpieczać. Pamiętaj jednak, że w przypadku ewentualnego ustalania 

źródła możliwego wycieku danych (incydentu) – też będziesz brany pod uwagę i będziesz brał udział 

w procesie zabezpieczania danych, które stały się elementem wycieku 

• Jakie mam obowiązki względem właściciela danych osobowych? 

Podstawowy obowiązek – to obowiązek informacyjny. Musisz poinformować właściciela danych o 

takich rzeczach jak np.: cel przetwarzania, zakres danych, czas ich przechowywania, fakcie 

przekazywania danych innym podmiotom. Jednakże, korzystając z formularzy przygotowanych 

przez urząd, wszystkie niezbędne dokumenty już są do Twojej dyspozycji, gdyż przygotowaliśmy je 



dla Ciebie. Jedyne co musisz zrobić to upewnić się, że właściciel danych zapoznał się z klauzulą 

informacyjną, co poświadczy podpisem lub innym konkretnym oświadczeniem, że z klauzulą się 

zapoznał (np. jasno sprecyzowana wiadomość mailowa z adresu właściciela, że zapoznał się z 

klauzulą o konkretnej treści).  

• O czym muszę pamiętać? 

Pamiętaj, że osoby, które poparły Twój projekt nie tylko zaufały Ci odnośnie Twojej propozycji, ale 

zaufały Ci też w kwestii prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych. Pamiętaj, że przestępcy, 

wchodząc w posiadanie cudzych danych osobowych, mogą dokonać przy ich użyciu szeregu 

przestępstw, narażając osoby, które Cię poparły na ogromne straty finansowe i liczne kłopoty! 


