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Osoba fizyczna może zażądać od FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, fibran@fibran.si, 
w dowolnym momencie:  
 

 potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące; 

 dostępu do danych osobowych i następujących informacji: cele przetwarzania danych; rodzaje 
danych osobowych; użytkownicy lub kategorie użytkowników, którym dane osobowe zostały lub 
zostaną ujawnione, w szczególności użytkownicy w krajach trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych; przewidywany czas przechowywania danych osobowych i, jeśli to możliwe, 
kryteria stosowane do określenia tego okresu; istnienie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym tworzenia profili i jego przyczyny, jak również znaczenie i przewidywane 
konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby fizycznej;  

 jednej (bezpłatnej) kopii danych osobowych w formie określonej przez osobę fizyczną (jeżeli 
wniosek został złożony za pomocą elektronicznych środków komunikacji, a osoba fizyczna nie 
zażąda inaczej, kopia jest zapewniana w formie elektronicznej); za dodatkowe kopie żądane przez 
osobę fizyczną operator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, biorąc pod uwagę koszty;  

 sprostowania nieprawidłowych danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 

 osoba fizyczna kwestionuje prawidłowość danych przez okres, który umożliwia operatorowi 
zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba fizyczna sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

 operator danych osobowych nie potrzebuje już tych danych do celów przetwarzania, a osoba 
fizyczna potrzebuje ich do wykonania, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;  

 usunięcia wszystkich danych osobowych (prawo do zapomnienia) w przypadku spełnienia 
wymogów z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

 otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do 
odczytu maszynowego formie z prawem do przekazania tych danych innemu operatorowi bez 
przeszkód ze strony pierwotnego operatora;  

 zaprzestania wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym do 
tworzenia profili;  

 w stosunku do niej nie miała zastosowania decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych, w tym zakładaniu profili, która wywołuje w stosunku do niego skutki prawne 
lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, jeżeli nie obowiązują wymogi z art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  

 
Operator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wniosek osoby fizycznej bez zbędnej zwłoki i nie 
później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. 
 
Osoby fizyczne mogą kierować wszystkie wyżej wymienione żądania do operatora pocztą na adres 
FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Słowenia lub pocztą elektroniczną na adres 
fibran@fibran.si. 

 


