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1. Wprowadzenie 

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i 

do poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą. Komisja gromadzi i przetwarza dane 

osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 

października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu 

takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001). 

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane 

osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a 

także w jaki sposób pozyskane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują 

osobom, których dane dotyczą, w odniesieniu do tych danych. Podajemy również dane 

kontaktowe administratora danych, u którego można dochodzić swoich praw, inspektora 

ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące prowadzonej przez administratora danych operacji 

przetwarzania „System wymiany informacji na rynku wewnętrznym”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe? 

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym służy ułatwieniu współpracy 

administracyjnej i pomocy udzielanej sobie wzajemnie przez państwa członkowskie, a przez to 

usprawnieniu funkcjonowania jednolitego rynku. System stanowi wiarygodne narzędzie 

bezpiecznej wymiany informacji (w tym określonych danych osobowych) między 

administracjami krajowymi państw członkowskich EOG, a także – jeżeli jest to przewidziane w 

obowiązujących aktach Unii – Komisją oraz organami, urzędami i agencjami Unii. System IMI 

funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (rozporządzenie w sprawie IMI) i 

może być wykorzystywany do współpracy administracyjnej w obszarach wymienionych w 

załączniku do rozporządzenia w sprawie IMI oraz do projektów pilotażowych (art. 4 

rozporządzenia w sprawie IMI). Wymiana informacji przebiega w sposób usystematyzowany, 

zgodnie z wcześniej opracowanymi procedurami i – w większości przypadków – z 

wykorzystaniem gotowych, przetłumaczonych na poszczególne języki pytań i odpowiedzi.  

To oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje część systemu IMI, za którą odpowiada 

Komisja (administrator danych), tj.:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa, dostępności, utrzymania oraz rozwoju oprogramowania i 

infrastruktury informatycznej na potrzeby IMI 

b) gromadzenie danych osobowych i rejestrację użytkowników Komisji, organów, urzędów 

i agencji Unii oraz krajowych koordynatorów IMI, jak również przechowywanie i 

usuwanie danych osobowych wszystkich użytkowników IMI  

c) przechowywanie, blokowanie, usuwanie i (w niektórych szczególnych przypadkach, na 

wniosek właściwych organów) odzyskiwanie danych osobowych osób, których dotyczy 

wymiana informacji, ale nie gromadzenie ani przeglądanie takich danych osobowych.  

W związku z tym to oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy czynności z zakresu 

przetwarzania danych wykonywanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 3 

rozporządzenia w sprawie IMI. 

Komisja przetwarza i chroni dane osobowe w IMI zgodnie z przepisami rozdziałów II–V 

rozporządzenia w sprawie IMI. 

Cel przetwarzania danych 

I. Aby móc skutecznie współpracować z państwami członkowskimi w kontekście 

administrowania systemem IMI, Komisja musi mieć dostęp do danych kontaktowych 

użytkowników IMI. Dane te mogą być przetwarzane przez Komisję do celów zgodnych z 

celami rozporządzenia w sprawie IMI, w tym na potrzeby monitorowania przez 

koordynatorów IMI i Komisję korzystania z systemu, inicjatyw służących informowaniu, 

szkoleniu użytkowników i poszerzaniu wiedzy o systemie, a także gromadzenia 

informacji dotyczących współpracy administracyjnej lub wzajemnej pomocy na rynku 

wewnętrznym.  

II. W odniesieniu do tymczasowego przechowywania danych osobowych osób, których 

dotyczy wymiana informacji między organami krajowymi, przetwarzanie danych w 

systemie IMI służy wspieraniu współpracy administracyjnej między właściwymi 

organami państw członkowskich na podstawie prawodawstwa UE w dziedzinie rynku 

wewnętrznego, wymienionego w załączniku do rozporządzenia w sprawie IMI lub 

objętego projektem pilotażowym na mocy art. 4 rozporządzenia w sprawie IMI. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:EN:PDF
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Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania ani marketingu bezpośredniego. 

3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1725) zgodnie z art. 3, 4 i 8 oraz 

załącznikiem do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 

wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE 

(„rozporządzenie w sprawie IMI”). 

4. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy? 

W celu przeprowadzenia tej operacji przetwarzania danych Komisja przetwarza następujące 

kategorie danych osobowych: 

 dane kontaktowe użytkowników IMI: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i faksu, 

nazwa organizacji i adresy e-mail. Dane kontaktowe pozyskujemy od osoby, której dane 

dotyczą, lub od jej organizacji 

 dane osobowe osób, których dotyczy wymiana informacji: rodzaje danych są 

sprecyzowane w obowiązujących przepisach unijnych dotyczących rynku wewnętrznego. 

Komisja nie potrzebuje dostępu do tych danych, które są przechowywane na serwerach 

Komisji, chyba że jest to wymagane na podstawie przepisu aktu Unii wymienionego w 

załączniku lub będącego przedmiotem projektu pilotażowego zgodnie z art. 4 

rozporządzenia w sprawie IMI. 

 

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe przechowujemy jedynie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.  

I. Dane osobowe użytkowników systemu IMI (pracowników właściwych organów) będą 

przechowywane tak długo, jak długo pozostaną oni użytkownikami IMI. W przypadku gdy osoba 

fizyczna przestanie być użytkownikiem IMI, jej dane osobowe zostaną zablokowane (co oznacza, 

że dostęp do nich za pośrednictwem standardowego interfejsu IMI zostanie uniemożliwiony za 

pomocą środków technicznych) na okres trzech lat. Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie 

jako dowód wymiany informacji i zostaną usunięte w momencie upływu tego trzyletniego 

okresu.  

II. Dane osobowe osób, których dotyczy wymiana informacji, są przechowywane zgodnie z 

zasadami określonymi w odnośnym akcie Unii. W przypadku gdy okresy przechowywania 

danych nie są określone w unijnym akcie prawnym, dane osobowe są blokowane po upływie 

sześciu miesięcy od formalnego zakończenia procedury współpracy administracyjnej. 

Zablokowane dane są niedostępne dla użytkowników IMI i są automatycznie usuwane trzy lata 

po formalnym zakończeniu procedury administracyjnej. Anonimowe informacje dotyczące 

przebiegu procedury zostaną natomiast zachowane w systemie IMI do celów statystycznych. 

6. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe? 
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Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy 

danych, przesłane zestawy danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej.  

Komisja zapewnia zgodność systemu IMI z wymogami obowiązującymi w odniesieniu do 

wszystkich systemów informatycznych Komisji, określonymi w decyzji Komisji (UE/Euratom) 

2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w 

Komisji Europejskiej.  

W celu ochrony danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i 

organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa 

online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub nieuprawnionego dostępu, z 

uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem przetwarzanych danych 

osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – 

dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą 

mieć do nich dostęp w celu ich przetwarzania. 

Dodatkowo każdy użytkownik IMI musi wdrażać organizacyjne środki bezpieczeństwa mające 

zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

Odpowiednie środki bezpieczeństwa muszą być w szczególności stosowane w odniesieniu do 

danych osobowych pobranych z IMI i przetwarzanych poza systemem (np. w postaci 

wydrukowanego zestawienia lub do celów archiwizacji poza systemem IMI). 

7. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane? 

Dostęp do danych osobowych użytkowników IMI mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za 

prowadzenie tej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy organów państw 

członkowskich, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać 

regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zobowiązań do zachowania 

poufności. 

Komisja zapewnia oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną na potrzeby systemu IMI, 

którymi również zarządza, zapewnia także bezpieczeństwo systemu, zarządza siecią krajowych 

koordynatorów IMI i ma swój udział w szkoleniu użytkowników IMI i udzielaniu im pomocy 

technicznej. Komisja ma dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są ściśle niezbędne 

do wykonywania przez nią zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie IMI.  

Członkowie zespołu ds. IMI w Komisji Europejskiej mają dostęp do danych osobowych 

użytkowników systemu jedynie w zakresie określonym w art. 15 rozporządzenia w sprawie IMI.  

Pracownicy Komisji zasadniczo nie mają dostępu do danych osoby, której dotyczy wymiana 

informacji, chyba że jeden z aktów prawnych, których wdrażanie wspiera system IMI, rezerwuje 

dla Komisji rolę w takiej wymianie. Jednak może się zdarzyć, że ze względów technicznych 

członkowie zespołu ds. IMI w Komisji będą musieli przetworzyć dane osoby, której dotyczy 

wymiana, po to by:  

 odzyskać, na wniosek właściwego organu, dane osobowe, które zostały 

zablokowane oraz w odniesieniu do których osoba, której dane dotyczą, skorzystała 

ze swojego prawa do wglądu bądź skorygowania lub usunięcia danych  

 usunąć dane osobowe z systemu IMI przed upływem przewidzianego okresu ich 

przechowywania, w jednostkowych przypadkach, na wyraźny wniosek właściwego 

organu uczestniczącego w procedurze współpracy administracyjnej, pod warunkiem 

że osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
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Dane osobowe zawarte w IMI nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, o ile nie 

zostaniemy do tego zobowiązani – w określonym zakresie i w konkretnym celu – na mocy 

prawa. 

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak można z nich korzystać? 

Użytkownikom IMI i osobom, których dotyczy wymiana informacji, przysługują szczególne prawa 

na mocy art. 14–25 rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo do uzyskania 

dostępu, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania ich danych osobowych. W stosownych przypadkach osoby, których dane dotyczą, 

mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do 

przenoszenia danych. 

I. Użytkownicy IMI mogą dochodzić swoich praw, kontaktując się z Komisją lub, w 

przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby mogą również 

zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych 

organów podano poniżej w pkt 9. 

Wszelkie wnioski o dostęp do danych osobowych będą rozpatrywane w ciągu jednego 

miesiąca. Wszelkie inne wnioski, o których mowa powyżej, będą rozpatrywane w 

terminie 15 dni roboczych. 

II. Osoby, które sądzą, że dotyczy ich wymiana informacji w systemie IMI, i chciałyby 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia lub 

skorygowania, mogą zwrócić się w tej sprawie do urzędu lub organu zawodowego, z 

którym się kontaktowały, lub też do dowolnego innego użytkownika IMI 

uczestniczącego w procedurze współpracy administracyjnej ich dotyczącej. 

Jeżeli uzyskana odpowiedź nie będzie ich zdaniem zadowalająca, osoby te mogą 

skontaktować się z innym użytkownikiem IMI biorącym udział w wymianie informacji na 

ich temat lub złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju. Lista organów 

ochrony danych jest dostępna na stronie:  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach prawo krajowe lub unijne może 

przewidywać wyjątki od zasady prawa dostępu do swoich danych osobowych bądź prawa do ich 

usunięcia lub skorygowania.  

Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do różnych konkretnych operacji przetwarzania, 

należy w przesłanym wniosku podać ich opis (tzn. numer referencyjny wskazany poniżej w pkt 

10 i ew. inne numery referencyjne). 

9. Dane kontaktowe 

Administrator danych 

Aby skorzystać z praw przysługujących na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 bądź też 

aby przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, lub ewentualnie aby złożyć skargę w związku z 

gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z 

administratorami danych: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 

Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Dział E.4 ds. Propagowania Przestrzegania Przepisów – E-

mail: GROW-IMI@ec.europa.eu.  

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej 

W przypadku sporu z administratorem danych w odniesieniu do kwestii związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych Komisji Europejskiej (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu). 

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) 

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do odwołania się (tj. wniesienia skargi) do 

Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu lub 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en), jeżeli uważają, że 

ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku 

przetwarzania danych przez administratora danych. 

10. Gdzie można znaleźć więcej informacji? 

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i 

zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest 

dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Ta konkretna operacja przetwarzania została wpisana do rejestru publicznego inspektora 

ochrony danych pod następującym numerem: DPR-EC-00373. 

 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

