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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych 

osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych: Europejska legitymacja zawodowa (EPC) – konta osobiste i 

obsługa aplikacji 

Administrator danych: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, 

Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Dział E.4 – Propagowanie przestrzegania przepisów (zwany 
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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 pozyskiwane dane są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują osobom, 

których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić. Podajemy również dane kontaktowe 

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

ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.  

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Europejska 

legitymacja zawodowa – konta osobiste i obsługa aplikacji” prowadzonej przez administratora 

danych. 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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? 

EPC to elektroniczna procedura mająca na celu dopełnienie formalności administracyjnych 
dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych przez kraj UE/EOG, w którym dana osoba chce 
pracować na stałe (kraj przyjmujący), lub udowodnienie, że dana osoba spełnia warunki 
dotyczące wykonywania pracy w tym kraju tymczasowo lub okazjonalnie, zgodnie z dyrektywą 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Administrator danych przetwarza dane osobowe, aby zainteresowane osoby mogły ubiegać się 

o europejską legitymację zawodową za pośrednictwem narzędzia internetowego EPC. Aby móc 

złożyć wniosek o wydanie EPC, należy najpierw założyć konto EULogin| (System 

Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Konto EULogin umożliwia bezpieczny dostęp do 

konta EPC, za pośrednictwem którego można podawać swoje dane osobowe i kontaktowe oraz 

zarządzać wnioskami o wydanie EPC. Oświadczenie o ochronie prywatności EULogin jest 

dostępne tutaj: https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Po złożeniu wniosku o wydanie EPC wniosek wraz z danymi osobowymi zostanie przekazany do 

rozpatrzenia właściwym organom w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). 

Wniosek jest najpierw przekazywany do wyznaczonego organu w kraju pochodzenia osoby 

zainteresowanej. Po sprawdzeniu wniosku przez organ w kraju pochodzenia wniosek zostanie 

przekazany wyznaczonemu organowi w kraju przyjmującym. Jeżeli w oparciu o informacje 

zawarte we wniosku wyznaczony organ w kraju pochodzenia stwierdzi, że wniosek powinien 

zostać rozpatrzony w systemie IMI przez inny organ w kraju pochodzenia, zostanie on do niego 

przesłany. 

Przetwarzanie danych osobowych w systemie IMI jest objęte przepisami rozporządzenia w 

sprawie IMI oraz powiązanym wpisem w rejestrze pod numerem DPR-EC-00373. 

Dane nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania. 

Dane osobowe są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. 

3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe? 

Podstawę prawną przetwarzania danych w kontekście europejskiej legitymacji zawodowej 

określono w:  

 art. 4b ust. 1 i art. 4e dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych1,  

 art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 w sprawie procedury 

wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu 

ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE2 

 pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1024/2012 („rozporządzenie 

w sprawie IMI”). 

Ponadto przy składaniu wniosku o wydanie EPC za pośrednictwem narzędzia on-line 

zainteresowane osoby wyrażają wyraźną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 

systemie IMI. 

                                                 
1Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. 

2Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Operacje przetwarzania danych osobowych związanych z EPC są zatem konieczne i zgodne z 

prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia (UE) 2018/1725. 

4. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy? 

W celu przeprowadzenia operacji przetwarzania administrator danych przetwarza następujące 

kategorie danych osobowych dostarczonych przez osoby zainteresowane :(* oznacza dane 

nieobowiązkowe):  

 imię, nazwisko, nazwisko rodowe*, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo 

 dane dotyczące dokumentu tożsamości (np. numer dowodu tożsamości/paszportu, data 
ważności*) 

 dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy*, kraj zamieszkania, 
preferowany język automatycznych powiadomień e-mailem, znane języki*) 

 informacje dotyczące poszczególnych wniosków o wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej; w należycie uzasadnionych przypadkach dotyczących tymczasowego 
świadczenia usług zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE organy kraju 
przyjmującego mogą wymagać udostępnienia szczegółowych danych dotyczących 
ubezpieczenia albo oświadczenia o znajomości języka* 

 dokumenty potwierdzające, które mogą być wymagane przez państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE i rozporządzeniem wykonawczym 2015/983.  

Ponadto właściwe organy rozpatrujące w systemie IMI wniosek o wydanie EPC również mogą 
wprowadzać do wniosków następujące dane: 

 wymagane dokumenty potwierdzające, które organy te mogą same wydawać 

 informacje o istnieniu postępowań dyscyplinarnych / sankcji karnych związanych z 
zakazem lub ograniczeniami wykonywania danej działalności zawodowej (zgodnie z art. 
4e dyrektywy 2005/36/WE i z zastrzeżeniem art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/679), a 
mianowicie informacji o danym zawodzie, organie krajowym, który wydał decyzję, 
państwie, w którym wydano decyzję, rodzaju / czasie trwania postępowania 
dyscyplinarnego lub sankcji karnej (o charakterze tymczasowym/stałym). 

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy zainteresowana osoba wystąpi o usunięcie 

swojego konta osobistego EPC. Można to zrobić w dowolnym momencie na stronie „Moje 

konto” po zalogowaniu się na swoje konto EPC.  

Jeżeli zainteresowana osoba nie złożyła dotychczas żadnego wniosku i prosi o usunięcie swojego 

konta, wszystkie dane dotyczące tej osoby zostaną bezzwłocznie usunięte.  

Jeżeli zainteresowana osoba wystąpi o usunięcie swojego konta po tym, jak złożyła co najmniej 

jeden wniosek w systemie IMI, wnioski te wraz z ewentualnymi wydanymi zaświadczeniami EPC 

zostaną oznaczone jako anulowane, a odpowiednie organy zostaną o tym poinformowane. Dane 

osobowe tej osoby pozostaną widoczne w systemie IMI przez kolejne sześć miesięcy po tym, jak 

odpowiednie organy potwierdzą otrzymanie jej wniosku o usunięcie z systemu IMI. Dane 

zostaną następnie zablokowane na kolejne 30 miesięcy (nie będą dostępne za pośrednictwem 

interfejsu IMI) i po upływie tego okresu – trwale usunięte (zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie IMI).  

Anonimowe dane dotyczące wniosku o wydanie EPC zostaną zachowane w systemie IMI do 

celów statystycznych.  
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Usunięcie konta EPC nie ma wpływu na konto EULogin.  

Po usunięciu konta EPC można usunąć swoje konto EULogin. W tym celu należy kliknąć link 

„Moje konto” na stronie głównej EULogin. 

6. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe? 

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy 

danych, załączone zbiory danych itd.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. 

Wszystkie operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, 

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

teleinformatycznych w Komisji Europejskiej. 

Komisja Europejska wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych służących 

ochronie danych osobowych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w 

zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego 

dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

charakteru przetwarzanych danych. 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, jak 

wyjaśniono w rejestrze pod nr DPR-EC-00373. 

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

Dostęp do swojego konta EPC ma tylko osoba zainteresowana. Jest ono prywatne i jest 

zabezpieczone osobistymi danymi uwierzytelniającymi EULogin. W przypadku problemów 

technicznych/informatycznych z kontem EPC można skontaktować się z krajowym ośrodkiem 

wsparcia w celu uzyskania pomocy.  

Po złożeniu wniosku o wydanie EPC zostanie on (razem z danymi osobowymi osoby 

zainteresowanej) przekazany za pośrednictwem systemu IMI do wyznaczonego organu w kraju 

pochodzenia tej osoby (zob. powiązany numer w rejestrze dotyczący przetwarzania danych 

osobowych DPR-EC-00373). Po sprawdzeniu wniosku przez organ w kraju pochodzenia wniosek 

zostanie przekazany wyznaczonemu organowi w kraju przyjmującym. Jeżeli w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku wyznaczony organ stwierdzi, że wniosek powinien zostać 

rozpatrzony przez inny organ w systemie IMI, zostanie on do niego przesłany.  

Organy są wyznaczane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4a ust. 6 dyrektywy 

2005/36/WE. Dostęp do danych osobowych w systemie IMI mają wyłącznie organy 

bezpośrednio uczestniczące w rozpatrywaniu wniosku. Choć wszystkie dane są zapisywane na 

serwerach Komisji Europejskiej, Komisja nie ma dostępu do danych osobowych osób 

zainteresowanych. 

Zgromadzone informacje 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? 

Zgodnie z przepisami rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 osobom, których 

dane dotyczą, przysługują szczególne prawa, w szczególności prawo dostępu do swoich danych 

osobowych i ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niepełne. W stosownych 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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przypadkach mają prawo usunąć swoje dane osobowe, ograniczyć ich przetwarzanie, wyrazić 

sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

ich danych osobowych, co odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (UE) 2018/1725, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.  

Zainteresowane osoby wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych administratorowi 

danych na potrzeby przetwarzania danych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie 

poprzez powiadomienie administratora danych, jak wyjaśniono w pkt 5 powyżej. Wycofanie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem 

zgody. 

Poprzez osobiste konto EPC można uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich swoich danych 

osobowych. Swoje dane osobowe można edytować za pośrednictwem swojego konta EPC do 

momentu złożenia pierwszego wniosku o wydanie EPC. Po złożeniu tego wniosku nie ma już 

możliwości zmiany swoich danych osobowych oprócz danych kontaktowych. Za pomocą funkcji 

„Prośba o aktualizację” zainteresowana osoba może poprosić organy kraju rozpatrującego jej 

wniosek o wprowadzenie zmian w jej danych osobowych.   

W odniesieniu do usuwania danych osobowych zob. pkt 5 powyżej.  

W razie sporów dotyczących danych osobowych zainteresowana osoba może zwrócić się do 

administratora danych lub w przypadku konfliktu do inspektora ochrony danych Komisji 

Europejskiej lub Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (ich dane kontaktowe są podane w 

pkt. 9 poniżej). 

9. Kontakt 

– 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: 

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 

Przedsiębiorczości i MŚP, Dział E.4 DG GROW – Propagowanie 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 prawo odwołać się (tj. wnieść skargę) do Europejskiego 

Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu lub https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en) jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z 

rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych 

przez administratora danych. 

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
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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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 operacja przetwarzania została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod 

numerem: DPR-EC-00373. 

http://ec.europa.eu/dpo-register

