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PROCEDURA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Procedura dotycząca usunięcia („prawa do bycia zapomnianym") danych osobowych osoby, której 
dane dotyczą  
 
Administrator:  
P.V. PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork,  
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710 
1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia jej danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora, , jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania, 
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 

lub ust. 2 RODO, 
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, 

któremu podlega Administrator, 
2. Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on 

obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w 
celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, 
że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów 
wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia). 

3. Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje 
jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek: 

a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do 
wolności wypowiedzi i informacji, 

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego 
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega 
administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

c) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w 
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych 
uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 

d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

4. Osoba, która żąda usunięcia swoich danych osobowych składa wniosek do Administratora 
w wersji papierowej na adres siedziby Administratora lub elektroniczny na adres mailowy: 
odo@pv-prefabet.com.pl z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. 
wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału komunikacji, jak 
także innych danych umożliwiających bezsprzeczną identyfikację tożsamości osoby, której 
dane dotyczą. 
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Wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej procedury jest dostępny na stronie 
internetowej Administratora https://www.pv-prefabet.com.pl/rodo. 

5. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co 
do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych 
osobowych, Administrator może zażądać dodatkowych danych potwierdzających 
tożsamość wnoszącego. 

6. Administrator rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki i dokonuje usunięcia danych 
osobowych osoby, której dane dotyczą jeżeli zachodzi jedna z przesłanek prawnych 
określona w Art. 17 ust. 1 (pkt. od a do e) RODO.  

7. Administrator informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji drogą elektroniczną lub 
papierową.  

8. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.  
 
 
 

 
 

 
 
 

Podstawa prawna:  
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 
UE z 04.05.2016 r. L119) - RODO 

 


