…………………………………..
(miasto, data)
…………………………...
(imię i nazwisko)
……………………………
…………………………...
(adres zamieszkania)
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jan Nowak
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SKARGA
na naruszenie przepisów ochrony danych przy przekazaniu danych osobowych z systemu PESEL
administrowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji do Poczty Polskiej S.A, polegające na:
1. Przekazaniu danych bez podstawy prawnej - nie istnieje obowiązek prawny, którego realizacja
wymaga od Poczty Polskiej S.A. dostępu do danych osobowych zgromadzonych w systemie PESEL
(naruszenie art. 6 RODO).
2. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez Pocztę Polską S.A. - Poczta Polska S.A. pozyskując
dane osobowe powinna spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą - w
szczególności podać informację co do podstawy prawnej przetwarzania, zakresu danych osobowych
jakie przetwarza, celu ich przetwarzania, pouczenia o prawach związanych z ochroną danych
osobowych, pouczeniu o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, podanie danych
kontaktowych inspektora ochrony danych (naruszenie art. 14 RODO).
3. W związku z brakiem realizacji obowiązku informacyjnego ograniczono moje prawo do uzyskania
informacji co do podstawy prawnej, zakresu oraz celu przetwarzania moich danych, a także
ograniczono moje prawo do uzyskania informacji na temat danych i ich sprostowania, co może
prowadzić do ograniczenia moich praw wyborczych.
4. Ponadto zaskarżam przetwarzanie danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. z tego powodu, że
jest dokonywane bez podstawy prawnej, nierzetelnie, w sposób nieprzejrzysty, z nieokreślonymi
celami przetwarzania, nieadekwatne i nadmierne, dane są nieaktualne co wpływa na zakres moich
praw (naruszenie art. 5 RODO).
Mając na uwadze powyższe wnoszę o:
1. Nakazanie zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. oraz
nakazanie usunięcia wszelkich moich danych pozyskanych ze zbioru PESEL.
2. Nakazanie wstrzymania przetwarzania moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. do czasu
prawidłowego spełnienia obowiązku informacyjnego wobec mnie i zaktualizowania moich danych
osobowych pozyskanych ze zbioru PESEL - w sytuacji gdy nie zostanie uznane żądanie z punktu nr 1.
3. Wyciągnięcie odpowiedzialności wobec podmiotów, które przetwarzały dane osobowe z naruszeniem
przepisów RODO.
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(podpis)

