RODO w ULC

czyli regulacje o ochronie danych osobowych
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Co to jest RODO?
Jaki jest jego cel?
Co się zmieniło od 25 maja w ULC?

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Jaki jest jego cel?
Rozwój Internetu spowodował wzrost zainteresowania ochroną danych w społeczeństwie.
Dzisiaj są one walutą gospodarki cyfrowej.
Zbierane, analizowane i przekazywane na
całym świecie zyskały ogromne znaczenie
gospodarcze.
Dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które obowiązywały
w Unii Europejskiej od 1995 r. nie wprowadziły
jednolitego systemu ochrony danych osobowych Z tego powodu poziom ochrony danych
osobowych w każdym państwie członkowskim
był różny. Celem RODO jest przede wszystkim
ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Reforma ochrony danych, poprzez wprowadzenie jednolitych zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, pomoże
przedsiębiorcom i organizacjom zbudować
zaufanie społeczeństwa do oferowanych przez
nie usług. Według wyników badania Eurobarometr z 2015 r., osiem na dziesięć osób ma poczucie, że nie ma pełnej kontroli nad swoimi
danymi osobowymi. Dwie trzecie społeczeństwa czuje, że nie ma pełnej kontroli nad swoimi danymi w Internecie.
Przedsiębiorstwa i organizacje, które nie chronią należycie danych osobowych swoich klientów ryzykują, że stracą ich zaufanie.

RODO jest neutralne technologicznie, co oznacza, że dane osobowe są objęte ochroną bez
względu na to, w jaki sposób są używane lub
przechowywane – czy wykorzystujemy system
informatyczny, czy papierowe dokumenty w segregatorach. W każdym z tych przypadków przetwarzanie danych podlega wymogom RODO.

Co się zmieniło od 25 maja?
Jako Urząd odpowiadamy za wykorzystanie
Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie na podstawie art. 12 RODO
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne
są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Urząd Lotnictwa Cywilnego:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można skontaktować się poprzez e-maila
daneosobowe@ulc.gov.pl w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Państwa danych
osobowych.
3. Państwa dane osobowe zgodnie z Art. 6 ust.
1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym
zakresie.
4. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli
ma prawo do dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy RODO.
Niniejsze pismo ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r.

