
Test równowagi  
 

1. Jaki jest cel przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe pracowników, współpracowników wykonawcy, w 

celach kontaktowych w związku z komunikacją z potencjalnym zleceniobiorcą, podjęciem czynności 

przed zawarciem umowy a także czynności związanych z realizacją umowy.   Będzie przetwarzał dane 

osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy 

lub podejmującą działania przed zawarciem umowy. 

2. Podstawa prawna przetwarzania 

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 

stronę trzecią. 

3. Jaki prawnie uzasadniony interes będzie realizowany przez administratora? 

 Uzasadnionym interesem będzie nawiązanie potencjalnej współpracy, komunikacja z potencjalnym 

zleceniobiorcą,  podjęcie czynności przed zawarciem umowy a także czynności związanych z zawarciem 

i  z realizacją umowy. 

4. Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji 

przetwarzania?  

 Osiągnięcie celu – komunikacja z potencjalnym zleceniobiorcą,  nawiązanie potencjalnej współpracy  

        jest stosunkowo tanim sposobem osiągania wysokich efektów w obszarze realizacji zadania.  

5. Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny? 

Przetwarzanie danych pracownika potencjalnego zleceniobiorcy  w celach związanych z prowadzeniem 

komunikacji biznesowej jest zasadne i ma służyć wzajemnej komunikacji, docelowo prowadzącej do 

zawarcia umowy. Jednocześnie w przypadku, gdyby jakaś osoba wyraziła sprzeciw wobec tej formy 

przetwarzania  jednostka zaprzestanie ich przetwarzania. Przetwarzanie danych  osoby reprezentującej 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy jest warunkiem koniecznym do  

zawarcia umowy. 

6. Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?  

Art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  wskazuje, że jeżeli 

przetwarzanie  będzie dokonywane w imieniu administratora, to powierza on dane jedynie takim 

podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia  odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi  rozporządzenia 

 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

Prawa i wolności osób są wystarczająco chronione ponieważ administrator zgodnie z powyższym art. 

korzysta z usług  podmiotów spełniających te wymogi. 

7. Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?  

Osoby, które w danej firmie  zajmują się kontaktem z potencjalnym klientem, realizacją zapytań 

ofertowych, osoby fizyczne reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą 

wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem  mogą się spodziewać, że ich dane 

kontaktowe będą przekazywane i przetwarzane przez potencjalnego zleceniodawcę.   

8. Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych? 

Tak, mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

Administratorowi nie wolno już  wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, 



praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

9. Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?  

Nie są to dane podlegające szczególnej ochronie, które są wskazane w art. 9 RODO, są to dane 

kontaktowe pracowników, współpracowników,  w postaci imienia, nazwiska,  adresu e-mail, numeru 

telefonu, pełnionej funkcji, nazwy i adresu firmy/ instytucji którą dana osoba reprezentuje. 

Ocena: 

Ocena spełnienia przesłanki prawnie uzasadnionego interesu jest pozytywna, gdyż prowadzi  

do wniosku, że interes znajduje ogólne usprawiedliwienie w przepisach prawa bądź nie narusza 

obowiązujących przepisów. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wskazanych na początku testu.  

W przypadku realizowanego celu  jakim jest  nawiązanie potencjalnej współpracy interesy i prawa 

osoby, której dane dotyczą nie mają nadrzędnego charakteru względem interesów administratora.  

Administrator spełnił obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w tym przekazuje informacje o 

przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, a także przekazuje informację  o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 
 
 
 


