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Zapytania dotyczące danych
osobowych zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych
Na mocy ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) użytkownikowi jako podmiotowi
danych przysługują pewne prawa w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania,
aby organizacje przetwarzające dane osobowe przekazywały informacje dotyczące tego przetwarzania.
W ramach RODO istnieją dwa rodzaje organizacji przetwarzających dane osobowe. Organizacje, które określają
cel i sposób przetwarzania danych osobowych, nazywają się „administratorami danych”. Organizacje, które
przeprowadzają przetwarzanie w imieniu administratora danych nazywane są „podmiotami przetwarzającymi
dane”. Tylko administratorzy danych są zobowiązani do spełnienia żądania dostępu do danych osobowych
przekazanego przez podmiot danych. Należy zauważyć, że w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
HID Global Corporation („HID”) może być administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane.
Firma HID pełni rolę administratora danych na przykład w odniesieniu do:
 aktualnego lub byłego pracownika firmy HID lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych,
 osoby mającej kontakty biznesowe z jednym z partnerów lub klientów firmy HID,
 osoby odwiedzającej jedną ze stron internetowych firmy HID.
Firma HID pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane na przykład w odniesieniu do:
 pracownika klienta korzystającego z produktów lub usług firmy HID,
 użytkownika dostarczonego przez HID produktu lub usługi zakupionej za pośrednictwem jednego z naszych
autoryzowanych dystrybutorów.
Gdy HID jest podmiotem przetwarzającym dane, zapytania dotyczące danych osobowych należy przesłać do
administratora danych.
W przypadku, gdy HID jest administratorem danych osobowych, można zażądać:
 potwierdzenia, że dane są przetwarzane;
 dostępu do swoich danych osobowych;
 ujawnienia celu przetwarzania;
 kategorii danych osobowych;
 odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności
odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 w miarę możliwości, okresu, w którym dane osobowe będą przechowywane, lub – jeśli nie będzie to możliwe
–kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 istnienia prawa do żądania od HID sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
 jeżeli dane osobowe nie są zbierane od użytkownika, wszelkich dostępnych informacji dotyczących ich
źródła;
 istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO, oraz w takich przypadkach co najmniej znaczących informacji o zastosowanej logice, a także
znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

hidglobal.com

PO L ITYKA PRYWAT NOŚ C I

Jak przekazać żądanie?
Jeśli użytkownik uważa, że HID jest administratorem jego danych osobowych i chce uzyskać więcej informacji,
należy wysłać e-mail na adres privacy@hidglobal.com, zawierający następujące informacje:
 SAR lub zapytanie w sprawie danych osobowych w wierszu tematu wiadomości,
 imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego,
 wszelkie informacje wykorzystywane przez HID do identyfikacji lub odróżniania użytkownika od innych osób o
tym samym nazwisku (numery kont, niepowtarzalne identyfikatory itp.),
 szczegóły żądanych informacji, wszelkie istotne daty i działania, które HID ma przeprowadzić w odniesieniu
do danych.
Przekazywane powyższe dane osobowe są niezbędne, aby firma HID mogła spełnić żądanie oraz zweryfikować
tożsamość i dane osobowe użytkownika będące w jej posiadaniu.
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