
 

Polityka ochrony danych osobowych  
 
 
 

1. Cel 
 

Celem niniejszej Polityki ochrony danych jest określenie 
procedury, której przestrzegania wymaga się od wszystkich 
pracowników Grupy ArcelorMittal korzystających z danych 
osobowych i przetwarzających je. Procedura ta wyjaśnia, w jaki 
sposób Grupa ArcelorMittal oraz osoby trzecie działające w jej 
imieniu mają gromadzić, wykorzystywać, chronić i przetwarzać 
dane osobowe. 

2. Zakres 
 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich dyrektorów, 
członków kadry kierowniczej i pracowników Grupy 
ArcelorMittal, do wszystkich osób trzecich działających w ich 
imieniu oraz do wszelkich działań, w ramach których będą 
przetwarzane dane osobowe. 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do: 
(i) wszelkich danych osobowych przetwarzanych w UE przez 

lub w imieniu spółki ArcelorMittal S.A. lub jej spółek 
zależnych działających w UE, w tym danych osobowych 
pracowników, klientów, wykonawców, lokalnych 
interesariuszy, konsultantów zewnętrznych, partnerów 
biznesowych i dostawców; 

(ii) wszelkich danych osobowych przetwarzanych w UE 
przez lub w imieniu spółki ArcelorMittal S.A. lub jej 
spółek zależnych działających w UE i przekazywanych 
dalej lub udostępnianych poza UE, w tym danych 
osobowych pracowników, klientów, wykonawców, 
lokalnych interesariuszy, konsultantów zewnętrznych, 
partnerów biznesowych i dostawców; oraz 

(iii) wszelkich działań obejmujących przetwarzanie danych 
osobowych, prowadzonych przez podmiot zależny z 
siedzibą poza UE, oferujący produkty lub usługi lub 
monitorujący zachowanie osób, których dane dotyczą, 
znajdujących się w UE. 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do procesu przetwarzania 
danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo 
zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż 
zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część 
zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. 

Niniejsza Polityka nie obejmuje: 

(iv) Danych zanonimizowanych. Dane uznaje się za 
zanonimizowane, gdy nie ma już możliwości identyfikacji 
czy to pośrednio czy bezpośrednio, podmiotu, którego dane 
dotyczą. 

(v) czynności obejmujących przetwarzanie danych przez 
podmiot zależny z siedzibą poza UE, które nie dotyczą (i) 
działalności ArcelorMittal S.A. lub działalności jej podmiotu 
zależnego z siedzibą w UE, ani (ii) osób, których dane 
dotyczą, znajdujących się w UE, którym oferowane są 
towary lub usługi, lub których działalność w UE jest 
monitorowana. 

Niniejsza polityka jest zgodna z Ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych osobowych (RODO) 2016/679 UE i opiera się na 
Obowiązujących Zasadach Korporacyjnych Grupy ArcelorMittal. 

 

3. Definicje 
 

«Administrator danych ArcelorMittal» oznacza spółkę 
ArcelorMittal S.A. lub jej Podmiot zależny działający w roli 
administratora danych. 

«Podmiot przetwarzający dane ArcelorMittal» oznacza spółkę 
ArcelorMittal S.A. lub jej Podmiot zależny przetwarzający dane. 

«Obowiązujące Zasady Korporacyjne» oznaczają polityki ochrony 
danych osobowych, których przestrzega administrator danych lub 
podmiot przetwarzający mający siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego w odniesieniu do operacji przekazania lub zbioru 
operacji przekazywania danych osobowych administratorowi 
danych lub podmiotowi przetwarzającemu działających w ramach 
grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw działających 
wspólnie w ramach jednej działalności gospodarczej, do państw 
trzecich. 

«Administrator danych» lub «Administrator» to osoba fizyczna lub 
prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami 
ustala cele i środki w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

«Osoba, której dane dotyczą» oznacza dowolną osobę fizyczną, 
której dane osobowe są przetwarzane w ramach procesu 
mieszczącego się w zakresie niniejszej Polityki. 

«Zgoda» oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 
okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, którym to okazaniem woli osoba, której dane 
dotyczą, przyzwala na przetwarzanie jej danych osobowych. 

«Dane osobowe» oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której 
tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio w 
szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny 
albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej 
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe 
czy społeczne. 

«Naruszenie danych osobowych» oznacza dowolne faktyczne lub 
podejrzewane naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych 
przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny 
sposób. 

«Przetwarzanie danych osobowych» oznacza operację lub szereg 
operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, 
utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub 
modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, 
usuwanie lub niszczenie. 
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«Podmiot przetwarzający» oznacza podmiot prawny 
przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora 
danych. Wyrażenie «Podmiot przetwarzający» ma takie samo 
znaczenie, co «Usługodawca», termin powszechnie używany w 
ArcelorMittal. 

«Odbiorca» oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ 
administracji publicznej, agencję lub inny organ, któremu 
ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest on 
osobą trzecią, czy nie. Niemniej jednak organów, które mają 
prawo pozyskać dane w ramach dochodzenia, nie uznaje się za 
odbiorców. 

«Szczególne kategorie danych osobowych» oznaczają dane 
osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, 
przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i 
biometryczne umożliwiające identyfikację osoby fizycznej oraz 
dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego i orientacji 
seksualnej. 

«Podmiot zależny» oznacza każdą spółkę lub podmiot prawny, 
w pełni skonsolidowany i kontrolowany przez ArcelorMittal S.A. 
Pojęcie „kontrolowany” oznacza posiadanie, pośrednio lub 
bezpośrednio, przez jednego lub większą liczbę pośredników, 
umocowanie do kierowania lub wytaczania kierunków 
zarządzania i polityk spółki lub podmiotu prawnego, czy to z 
tytułu posiadania akcji lub udziałów uprawniających do 
głosowania czy z tytułu umowy lub innego tytułu. 

 

4. Zadania i obowiązki 
 

Zarząd ArcelorMittal ponosi pełną odpowiedzialność za 
wdrożenie Polityki Ochrony Danych Osobowych w 
ArcelorMittal, a także za powiązane polityki dotyczące 
prywatności i ochrony danych. 

W ArcelorMittal wyznaczono Komisję ds. ochrony danych, w 
której skład wchodzi dyrektor ds. zgodności ( Compliance Officer)  
i ochrony danych  (Data Protection Officer) Grupy, po jednej 
osobie nominowanej przez Dyrektora IT Grupy oraz Wiceprezesa 
Zarządu ds. zasobów ludzkich. Komisja ta będzie odpowiedzialna 
za nadzorowanie wdrażania niniejszej Polityki i powiązanych 
polityk dotyczących prywatności i ochrony danych, a także za 
działania podmiotów zależnych - w tym przyszłych podmiotów 
zależnych - w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszej 
Polityki i powiązanych polityk dotyczących prywatności i ochrony 
danych. 

Spółka ArcelorMittal S.A. i jej podmioty zależne na całym 
świecie oraz ich dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej oraz 
pracownicy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych 
osobowych, muszą przestrzegać niniejszej Polityki oraz 
powiązanych polityk dotyczących prywatności i ochrony 
danych. 

Dyrektor ds. zgodności ( Compliance Officer) i ochrony danych     
( Data Protection Officer) Grupy ArcelorMittal: 

• ma zapewniony najwyższy poziom wsparcia ze strony 
kierownictwa w wypełnianiu swoich obowiązków i będzie 
bezpośrednio podlegać kierownictwu najwyższego 
szczebla w ArcelorMittal; 

• przy wsparciu Komisji ds. ochrony danych, będzie 
zajmować się dochodzeniami prowadzonymi przez 
organy ochrony danych oraz będzie monitorować i 
sporządzać coroczne raporty dotyczące przestrzegania 
niniejszej Polityki na poziomie globalnym. 

Inspektorzy ochrony danych ArcelorMittal będą koordynować 
działania mające na celu zapewnienie, by podmioty zależne 
dopełniały swoich obowiązków wynikających z niniejszej 
Polityki ochrony danych oraz powiązanych polityk dotyczących 
prywatności i ochrony danych. 

Dyrektorzy lub zespoły ds. zgodności i bezpieczeństwa 
informatycznego (ITCS) określają, wdrażają i monitorują 
wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej w systemie 
informatycznym ArcelorMittal, wymaganego do realizacji celów 
IT z zakresie zgodności i bezpieczeństwa. 

 
 

5. Korzyści biznesowe 
 

Przetwarzanie danych osobowych podlega regulacjom 
prawnym w wielu krajach, w których ArcelorMittal prowadzi 
swoją działalność. ArcelorMittal uznaje, że dane osobowe 
należy traktować z ostrożnością, niezależnie od tego, czy 
chodzi o dane osobowe pracowników, czy kontrahentów. W 
związku z tym ArcelorMittal zamierza przyjąć praktyczne i 
zgodne z prawem środki w celu ochrony danych osobowych 
przetwarzanych na jej odpowiedzialność. 

W Unii Europejskiej, w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych 2016 („RODO”) zastąpiło 
Dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. i zastąpiło przepisy 
poszczególnych państw członkowskich, które zostały 
opracowane zgodnie z Dyrektywą o ochronie danych 95/46/WE. 
Celem RODO jest ochrona „praw i swobód” osób fizycznych i 
zapewnienie, by dane osobowe nie były przetwarzane bez ich 
wiedzy, a w razie konieczności, by były przetwarzane za ich 
zgodą. 

W krajach, w których ArcelorMittal prowadzi działalność, 
obowiązują podobne przepisy chroniące „prawa i 
swobody” osób fizycznych i zapewniające przetwarzanie 
danych osobowych z poszanowaniem tych praw i 
swobód. 

Niniejsza Polityka ochrony danych służy określeniu jednolitych, 
odpowiednich standardów ochrony danych na poziomie 
globalnym stosowanych podczas przetwarzania danych 
osobowych w Grupie ArcelorMittal. 

ArcelorMittal zdaje sobie sprawę z faktu, że przepisy prawa w 
niektórych krajach mogą nakładać bardziej rygorystyczne 
standardy niż te opisane w niniejszej Polityce. W takim 
przypadku podmioty zależne ArcelorMittal muszą przetwarzać 
dane osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami prawa 
obowiązującymi w krajach, w których dane osobowe są 
przetwarzane. 

 
 

6. Ochrona danych w ArcelorMittal 
 

Zarząd i kierownictwo ArcelorMittal zobowiązują się do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących lokalnych i 
globalnych przepisów dotyczących danych osobowych oraz do 
ochrony praw i swobód osób, których dane osobowe przetwarza 
ArcelorMittal. W tym celu spółka ArcelorMittal opracowała i 
wdrożyła udokumentowany Ramowy System Zarządzania 
Prywatnością dla całej Grupy ArcelorMittal, który będzie 
utrzymywany, stale ulepszany i uzupełnainy o dalsze polityki i 
procedury dotyczące prywatności i ochrony danych. 

Celem Ramowego Systemu Zarządzania Prywatnością 
ArcelorMittal jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
ochrony danych osobowych i uczciwego przetwarzania takich 
danych tak, by: (i) zachować zgodność z własnymi wymogami 
dotyczącymi zarządzania informacjami osobistymi; 

(ii) zapewnić realizację zobowiązań i celów organizacyjnych; (iii) 
prowadzić kontrolę zgodnie z akceptowalnym poziomem ryzyka 
ArcelorMittal; (iv) zapewnić, by spełniał on odpowiednie 
obowiązujące wymogi ustawowe, regulacyjne, umowne i/lub 
zawodowe; oraz (v) zapewnić ochronę interesów osób i innych 
kluczowych interesariuszy. 
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Więcej szczegółów na temat zakresu ochrony danych w 
ArcelorMittal można znaleźć w punkcie 2 powyżej. 

 

7. Podstawy prawne przetwarzania 
danych osobowych 

 
Spółka ArcelorMittal nie będzie przetwarzała danych 
osobowych, chyba że ma ku temu podstawę prawną lub 
uzasadnienie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 
określić i odnotować właściwą podstawę prawną. 
Przetwarzanie danych osobowych przez spółkę ArcelorMittal 
bez właściwej podstawy prawnej lub bezzasadnie jest 
niezgodne z prawem i należy bezzwłocznie zaprzestać 
takiego przetwarzania. 

Podstawa prawna stanowi uzasadnienie prawne czynności 
przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych 
osobowych zawsze odbywa się na podstawie jednej lub więcej 
z poniższych sześciu podstaw prawnych: 

• Realizacja umowy; 

• Zachowanie zgodności z obowiązkiem prawnym; 

• Ochrona istotnych interesów podmiotu, którego dane 
dotyczą; 

• Realizacja zadania wykonywanego w interesie 
publicznym lub przez organ administracji publicznej; 

• Uzasadniony interes ArcelorMittal lub osoby trzeciej; 

• Wcześniejsza zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli ArcelorMittal zdecyduje się przetwarzać dane osobowe na 
podstawie zgody osób, których dane dotyczą, zgoda musi 
spełniać następujące wymogi: 

• musi być jednoznaczna; 

• musi być dobrowolna; 

• musi być konkretna; oraz 

• musi być świadoma. 

Należy ustanowić procedurę wycofania zgody, a samo wycofanie 
powinno być tak samo łatwe, jak jej udzielenie. 

 

8. Zasady przetwarzania danych 
osobowych 

 
Przy przetwarzaniu danych osobowych spółka ArcelorMittal 
uwzględnia i przestrzega wskazanych poniżej przepisów prawa 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 

8.1 Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość 
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
rzetelny i 
przejrzysty w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą. 

8.1.1 Zgodność przetwarzania z prawem 
Przetwarzanie i operowanie danymi osobowymi uznaje się za 
zgodne z prawem, jeżeli odbywa się ono w oparciu o 
przynajmniej jedną z podstaw prawnych wymienionych w 
Artykule 7 powyżej. 

8.1.2 Rzetelność 
ArcelorMittal ma obowiązek przetwarzania danych osobowych 
w sposób rzetelny. Oznacza to, że: 

• Spółka ArcelorMittal powinna postępować z danymi 
osobowymi w sposób, w jaki osoby, których dane dotyczą, 
oczekują (przejrzystość i uzasadnione oczekiwania);

Spółka ArcelorMittal nie powinna wykorzystywać danych 
osobowych w sposób mający negatywne skutki dla osób, 
których dane dotyczą. 

8.1.3 Przejrzystość 
Osoby, których dane dotyczą, będą informowane o sposobie 
postępowania z ich danymi osobowymi. Co do zasady, dane 
osobowe muszą być gromadzone bezpośrednio od osoby, 
której dotyczą. W momencie gromadzenia danych osobowych 
osoba, której dane dotyczą, musi być tego świadoma lub musi 
zostać poinformowana o 

• Tożsamości administratora danych 

• Celu przetwarzania danych 

• Osobach trzecich lub kategoriach osób trzecich, do 
których mogą zostać przekazane dane osobowe 

 

8.2 Ograniczenie celu 
Dane osobowe są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i 
prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w 
sposób niezgodny z tymi celami. 

8.2.1 Ograniczenie celu 
Konkretne cele, w których przetwarzane są dane osobowe, 
powinny być wyraźne i zgodne z prawem oraz określone w 
momencie gromadzenia danych osobowych. W związku z tym, 
przed pobraniem danych osobowych, ArcelorMittal dokładnie i 
szczegółowo przeanalizuje cele przetwarzania. 
Dane zgromadzone w konkretnym celu nie mogą być 
wykorzystywane do celów niezgodnych z tym celem. 

8.2.2 Cel zgodny z prawem 
Dane osobowe muszą być gromadzone do celów zgodnych z 
prawem. Wymóg ten wykracza ponad podstawy prawne 
przetwarzania danych osobowych wymienione w Artykule 7 
powyżej i obejmuje cele zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa w najszerszym znaczeniu. Cele te muszą być zgodne ze 
wszystkimi postanowieniami obowiązujących przepisów o 
ochronie danych oraz z innymi obowiązującymi przepisami 
prawa, jak np. prawo pracy, prawo umów, prawo ochrony 
konsumentów itp. 
Ponadto, cel zgodny z prawem oznacza nie tylko zgodność z 
przepisami prawa, ale także jego zasadność celu, a sam cel musi 
mieścić się w granicach rozsądnych oczekiwań osoby, której 
dane dotyczą. 

 
8.3 Minimalizacja danych 
Dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, 
co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. 

Zasada minimalizacji danych jest ściśle powiązana z celem 
przetwarzania danych osobowych - nie można przetwarzać 
więcej danych osobowych niż jest to konieczne do osiągnięcia 
celu, dla którego są one gromadzone. Przetwarzane dane 
osobowe muszą być: 

• Adekwatne (wystarczająca ilość danych); 

• Stosowne (konieczne do realizacji celu); 

• Ograniczone do tego, co jest konieczne do realizacji celu. 
 

8.4 Prawidłowość 
Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby 
aktualizowane. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby 
dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich 
przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. 
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Dane osobowe przetwarzane w ArcelorMittal muszą być 
prawidłowe i aktualne. Dane nie powinny być przechowywane, 
chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że są one 
prawidłowe. W celu osiągnięcia optymalnej prawidłowości (jakości) 
danych osobowych, ArcelorMittal w miarę możliwości pozyskuje 
dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

 
8.5 Ograniczenie przechowywania 
Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej 
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, 
niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to 
konieczne do celów, dla których są one przetwarzane. Dane 
osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami 
prawnymi w zakresie przechowywania dokumentów. Dane osobowe 
muszą zostać zniszczone z zachowaniem możliwego do 
zidentyfikowania rejestru lub zarchiwizowane po upływie okresu 
przechowywania, gdy ich przetwarzanie przestaje być konieczne. 

 
8.6 Integralność i poufność 
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający 
odpowiedni poziom ich bezpieczeństwa, w tym ochronę przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z 
zastosowaniem odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych. 

• Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający 
ich integralność. Dane muszą zostać zabezpieczone w celu 
osiągnięcia i zachowania ich integralności. Integralność danych 
osobowych powinna być brana pod uwagę w całym cyklu życia 
projektu lub procesu. 

• Poufność danych osobowych: zapewnienie, by osoby, które nie 
muszą mieć dostępu do danych, faktycznie takiego dostępu nie 
miały (tj. zasada ograniczonego dostępu). ArcelorMittal musi 
zapewnić, by dane osobowe były przetwarzane wyłącznie przez 
upoważniony personel i przy użyciu autoryzowanych urządzeń. 

 
8.7 Odpowiedzialność 
Administratorzy danych ArcelorMittal odpowiadają za 
przestrzeganie zasad określonych w Artykułach 7 i 8 powyżej 
oraz muszą być w stanie wykazać ich przestrzeganie. 

Administratorzy danych ArcelorMittal odpowiadają nie tylko za 
zapewnienie zgodności, ale także za wykazanie, iż każda operacja 
przetwarzania jest zgodna z wymogami niniejszej Polityki. 

W szczególności, ArcelorMittal jako Administator i podmiot 
przetwarzający dane, w zależności od przypadku, jest zobowiązany 
do: 

i. ustanowienia przejrzystej dokumentacji, procedur i 
wytycznych uzupełniających niniejszą Politykę, a także, w razie 
potrzeby, powiązanych polityk dotyczących prywatności i 
ochrony danych; 

ii. utrzymywania rejestru czynności przetwarzania danych 
osobowych; 

iii. podjęcia odpowiednich działań zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz do 
ustanowienia i utrzymywania procesu wykrywania i 
zgłaszania przypadków naruszeń; 

iv. przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych; 

v. ustanowienia i utrzymywania mechanizmu przestrzegania 
praw osób, których dotyczą dane; 

vi. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 
zgody - zapewnienia, że zgoda została uzyskana we właściwy 
sposób oraz że prowadzone są rejestry z uzyskania takiej 
zgody, oraz że ustanowiono procesy stosowane w przypadku 
chęci wycofania zgody. 

9. Gromadzenie i przetwarzanie danych 
 

Przejrzystość i zapewnienie osobom fizycznym dostępu do 
informacji na temat sposobu wykorzystania ich danych 
osobowych jest kluczowym elementem ochrony danych. 
Najczęstszym sposobem przekazywania tych informacji jest 
informacja o ochronie prywatności. 

Informacja o ochronie prywatności danych powinna zawierać 
następujące informacje: 

• W jakim celu ArcelorMittal gromadzi dane osobowe; 
• Co ArcelorMittal zamierza zrobić z tymi danymi osobowymi; oraz 
• Komu zostaną te dane udostępnione. 

Powyższe informacje stanowią kluczowe kwestie, na podstawie 
których należy sporządzić notę o ochronie prywatności. Nota taka 
może zawierać dodatkowe informacje pozwalające uniknąć 
nieuczciwego przetwarzania danych osobowych. Może to mieć 
miejsce w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
prawdopodobnie nie wie, że jej dane osobowe są przetwarzane w 
określonym celu lub gdy dane osobowe zostały zebrane w drodze 
obserwacji. 

 

10. Przetwarzanie szczególnych 
kategorii danych osobowych 

Spółka ArcelorMittal przetwarza i/lub utrzymuje szczególne 
kategorie danych osobowych wyłącznie w przypadku, gdy ma ku 
temu podstawy prawne. Do zgodnych z prawem podstaw prawnych 
należą: 

• wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą; 
• obowiązek prawny (np. przy wnoszeniu roszczeń prawnych lub 

w przypadku realizacji obowiązków związanych z 
ubezpieczeniem społecznym itp.). 

Zabrania się przetwarzania szczególnych kategorii danych 
osobowych z wyjątkiem następujących przypadków: 

• Osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na 
przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, 
chyba że stosowne przepisy prawa tego zabraniają; lub 

• Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązków i 
wykonywania szczególnych praw przez ArcelorMittal 
działającej w roli administratora w zakresie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (np. 
przeciwdziałania dyskryminacji) w zakresie, w jakim jest to 
dozwolone na mocy prawa krajowego, przewidującym 
odpowiednie zabezpieczenie podstawowych praw i interesów 
osób, których dane dotyczą; lub 

• Przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, jeżeli osoba, 
której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia takiej zgody; lub 

• Przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty 
upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą; lub 

• Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub prowadzenia 
obrony w zakresie roszczeń lub w ramach postępowań 
sądowych; lub 

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest 
niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 
pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy 
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania 
systemami i usługami opieki zdrowotnej. Takie dane 
szczególne mogą być przetwarzane, jeżeli są przetwarzane 
przez pracownika służby zdrowia podlegającego obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa krajowego 
lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe 
lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej. Szczególne kategorie 
danych osobowych mogą być przetwarzane w tym celu tylko, 
jeżeli 
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dane te są przetwarzane przez lub na odpowiedzialność 
pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe 
organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą 
obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa 
Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe organy krajowe. 

Pracownicy odpowiednich działów ArcelorMittal odpowiadają za 
zgodne z prawem przetwarzanie i przechowywanie szczególnych 
kategorii danych osobowych zgodnie z niniejszym Artykułem 10 
oraz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad i 
przepisów dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy. 

Podmioty zależne ArcelorMittal mają obowiązek przestrzegania 
przepisów w ich wariantach lokalnych, które mogą utrzymywać 
lub wprowadzać dalsze warunki, w tym ograniczenia w 
odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, 
biometrycznych lub dotyczących stanu zdrowia. 

 

11. Prawa osób, których dane dotyczą 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa 
w odniesieniu do ich danych osobowych przetwarzanych przez 
ArcelorMittal: 

• Prawo do dostępu do szczegółowych informacji na temat 
charakteru danych osobowych przechowywanych przez 
ArcelorMittal oraz podmiotów, którym zostały one ujawnione 
lub przekazane; 

• Prawo do sprzeciwu, ograniczenia, wstrzymania lub 
uniemożliwienia przetwarzania; 

• Prawo do sprostowania danych osobowych; 

• Prawo do usunięcia danych osobowych; 

• Prawo do otrzymania swoich danych osobowych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym 
się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do 
przekazania tych danych osobowych innemu 
administratorowi; 

• Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania bez zgody. 

Osoby, których dane dotyczą, mogą składać wnioski o dostęp do 
danych zgodnie z procedurą ArcelorMittal dotyczącą praw osób, 
których dane dotyczą. Procedura ta opisuje także, w jaki sposób 
spółka ArcelorMittal zapewnia zgodność sposobu reagowania 
na wnioski o dostęp do danych osobowych z obowiązującymi 
wymogami przepisów prawa. 

Powyższe szczegółowe prawa osoby, której dane dotyczą, nie są 
bezwzględne. Spółka ArcelorMittal podlega obowiązkom 
prawnym, które mogą uniemożliwić jej reagowanie na określone 
wnioski osób, których dane dotyczą, dotyczące przysługujących 
im praw. 

 

12. Zgoda 
 

Zgoda oznacza wyraźne, dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane 
dotyczą, przyzwala na przetwarzanie jej danych osobowych. 
Zgoda może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego 
działania potwierdzającego. Zgoda osoby, której dane dotyczą, 
może być wycofana w dowolnym momencie. 

ArcelorMittal uznaje zgodę jako podstawę prawną dla 
przetwarzania wyłącznie w przypadku, gdy osoba, której dane 
dotyczą, zostanie w pełni poinformowana o zamiarze 
przetwarzania i wyrazi zgodę na takie przetwarzanie (np. 
zaznaczenie odpowiedniego pola), będąc w pełni świadoma 
swoich działań i działając bez wywieranego na nią nacisku.

Zgoda uzyskana pod przymusem lub na podstawie informacji 
wprowadzających w błąd nie będzie stanowić ważnej podstawy 
prawnej dla przetwarzania. 
Braku odpowiedzi na komunikat nie można uznać za zgodę. Dla 
szczególnych kategorii danych osobowych należy uzyskać 
wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą, chyba że istnieje 
alternatywna podstawa prawna przetwarzania. 

ArcelorMittal musi być w stanie wykazać, w odniesieniu do 
każdej osoby, której dotyczą dane, że uzyskana została zgoda 
na wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych 
osobowych prowadzone w określonym celu na podstawie jej 
zgody. 

 

13. Bezpieczeństwo danych osobowych 
 

ArcelorMittal wdraża wszelkie środki organizacyjne i techniczne 
wymagane do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa danych osobowych. 

Wszyscy pracownicy odpowiadają za zapewnienie, by dane 
osobowe znajdujące się w posiadaniu ArcelorMittal i za które 
pracownicy ci odpowiadają, były przechowywane w sposób 
bezpieczny i w żadnym wypadku nie zostały ujawnione stronom 
trzecim, chyba że strona trzecia została wyraźnie upoważniona 
przez ArcelorMittal do otrzymania takich danych i zawarła 
umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi przekazywania danych stronom trzecim. 

Dane osobowe powinny być dostępne wyłącznie dla osób, 
które muszą z nich korzystać, a dostęp do nich zostanie 
przyznany wyłącznie zgodnie z Procedurą ArcelorMittal 
dotyczącą Tożsamości zasobów ludzkich i bezpiecznego 
dostępu do zasobów informacyjnych ArcelorMittal. 
Dokumentacja w formie papierowej nie może być 
pozostawiana w miejscach, do których dostęp może mieć 
nieupoważniony personel ani wynoszona z siedziby spółki bez 
wyraźnego pisemnego upoważnienia. Gdy dokumentacja w 
formie papierowej nie jest już potrzebna do celów bieżącej 
obsługi klienta, należy ją usunąć w celu jej bezpiecznej 
archiwizacji zgodnie z obowiązującą polityką przechowywania 
danych. 
 

Dane osobowe mogą być kasowane lub usuwane wyłącznie 
zgodnie z obowiązującą polityką dotyczącą przechowywania 
danych. Dokumentację w formie papierowej, której termin 
przechowywania upłynął, należy zniszczyć w niszczarce i 
zutylizować, traktując ją jako „odpad poufny”. Dyski twarde 
zbędnych komputerów należy wyjąć i niezwłocznie zniszczyć 
zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą bezpiecznego 
usuwania nośników danych. 

 

14. Ujawnianie i przekazywanie 
danych osobowych stronom 
trzecim 

 
ArcelorMittal musi zadbać o to, by dane osobowe nie były 
ujawniane nieupoważnionym stronom trzecim. Wszyscy 
pracownicy powinni zachować ostrożność, gdy zostaną 
poproszeni o ujawnienie stronie trzeciej przechowywanych 
danych osobowych na temat innej osoby i są zobowiązani do 
udziału w specjalnym szkoleniu, które umożliwi im skuteczne 
radzenie sobie z takim ryzykiem, zgodnie z polityką szkoleniową 
ArcelorMittal. Należy zwrócić uwagę na to, czy ujawnienie 
informacji jest istotne i konieczne dla prowadzenia działalności 
przez ArcelorMittal, czy też nie. 
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Ujawnienie informacji bez zgody jest dozwolone jedynie w 
przypadku, gdy informacje takie są wymagane do następujących 
celów: 

• w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego; w celu 
zapobieżenia przestępstwu lub wykrycia przestępstwa, w tym 
ścigania lub karania przestępców; 

• w celu ustalenia wymiaru podatku lub pobrania podatku; w celu 
realizacji zadać wynikających z przepisów prawa (w tym w 
zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu osób w miejscu 
pracy); 

• w celu zapobiegania poważnym szkodom wyrządzonym osobom 
trzecim; 

• w celu ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (w 
sytuacjach zagrożenia życia i śmierci). 

Wszystkie prośby o udostępnienie danych osobowych z jednego 
z powyższych powodów muszą zostać poparte odpowiednią 
dokumentacją, a ujawnienia tego rodzaju muszą być wyraźnie 
zatwierdzone przez Inspektora ochrony danych albo właściciela 
danych. Inspektor ochrony danych może zwrócić się do Komisji 
ds. ochrony danych z prośbą o wytyczne w tym zakresie. 

 

15. Mechanizm przekazywania danych 
 

ArcelorMittal - przekazując dane osobowe za granicę - ma 
obowiązek zagwarantować zachowanie poziomu ochrony 
danych osobowych, o którym mowa w niniejszej Polityce i 
Obowiązujących Zasadach Korporacyjnych. 
 Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują 
niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane osobowe. 

Zgodnie z RODO, wszystkie państwa członkowskie UE mają 
taki sam poziom ochrony w zakresie przetwarzania danych 
osobowych. Dlatego też spółka ArcelorMittal nie musi spełniać 
żadnych dodatkowych wymogów prawnych przy 
przekazywaniu danych osobowych w obrębie UE. 

Jeżeli jednak dane osobowe będą przekazywane poza UE (np. do 
państwa trzeciego znajdującego się poza UE), spółka 
ArcelorMittal musi zapewnić odpowiednie środki ochrony i 
mechanizm przekazywania danych zapewniający odpowiedni 
poziom ochrony w danym państwie trzecim. ArcelorMittal będzie 
przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego wyłącznie, jeśli 
państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony praw i 
swobód osób, których dane dotyczą, podczas przetwarzania ich 
danych. 

Mechanizmy przekazywania danych do celów wymiany 
transgranicznej obejmują między innymi: 

1. Decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony; 

2. Standardowe klauzule umowne; 

3. Obowiązujące Zasady Korporacyjne (przekazania danych tylko 
wewnątrz grupy). 

Wybierając mechanizm przekazywania danych osobowych, 
należy zawsze konsultować się z Działem Prawnym. 

 

16. Przechowywanie i usuwanie 
danych osobowych 

 
Dane osobowe nie mogą być przechowywane przez okres 
dłuższy, niż jest to wymagane. Gdy cel przetwarzania lub jego 
podstawa prawna przestaje istnieć, przechowywanie takich 
danych osobowych może nie być konieczne, chyba że wymaga 
tego prawo. Niektóre dane osobowe będą przechowywane 
przez okresy dłuższe niż inne dane. 
Ważne jest opracowanie odpowiednich polityk przechowywania 
danych zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi, określające zasady dotyczące przechowywania i 
usuwania zapisów.

Dane osobowe muszą być usuwane w sposób chroniący prawa i 
swobody osób, których dane dotyczą, (np. niszczenie, przy 
usuwaniu traktowanie ich jak odpad poufny, bezpieczne 
usuwanie elektroniczne) oraz zgodnie z wszelkimi wytycznymi 
dotyczącymi bezpiecznego usuwania nośników danych. 

 

17. Działania następcze, monitorowanie i 
ocena 

 
Ochrona danych osobowych powinna stanowić część Programu 
Zgodnośc ( Compliance) i Grupy. Zgodnie z obowiązujących 
Programem Zgodności ArcelorMittal, każdy dyrektor 
generalny/kierownik działu musi poświadczyć zachowanie 
zgodności z niniejszą Polityką oraz zgłosić wszystkie możliwe 
odstępstwa. 

Każdy jednostka biznesowa/obszar musi wyznaczyć 
Inspektora ochrony danych, który będzie odpowiedzialny za 
wdrożenie niniejszej Polityki w swoim dziale/jednostce. Jeśli 
nie wyznaczono Inspektora ochrony danych, za wdrożenie i 
zachowanie zgodności odpowiada Szef ds. Zgodności w 
danej jednostce/obszarze. 
 

Każda jednostka biznesowa/obszar powinien regularnie 
dokonywać przeglądu swojego systemu kontroli wewnętrznej 
i przeprowadzać ocenę ryzyka w celu oceny swojego 
własnego profilu ryzyka w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych oraz odpowiednio dostosowywać swoje 
procedury i system kontroli wewnętrznych. 

Niniejsza Polityka ochrony danych będzie rozwijana i nieustannie 
doskonalona oraz będzie podlegać przeglądowi i ocenie. 

Oprócz narzędzi i procesów określonych w Artykule 9 powyżej, 
dopuszcza się stosowanie innych narzędzi do śledzenia i 
monitorowania ryzyka związanego z ochroną danych 
osobowych. 

Spółka ArcelorMittal przeprowadza przeglądy zarządzania 
poprzez Komisję ds. ochrony danych w celu regularnego 
śledzenia ryzyka związanego z ochroną danych osobowych i 
uwzględnia następujące kwestie: 

• Status działań z poprzednich przeglądów; 

• Zmiany w kwestiach wewnętrznych i zewnętrznych 
istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych; 

• Informacje o wynikach działań w zakresie ochrony danych 
osobowych, w tym o trendach w tym zakresie; 

- Niezgodności i działania naprawcze; 

- Wyniki oceny pomiarów; 

- Sprawozdania z audytów wewnętrznych i zewnętrznych; 

- Wyniki i/lub tendencje z pomiaru postępów w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa informacji i danych osobowych. 

• Możliwości ciągłego doskonalenia, w tym: 

- potrzeba zmian, w tym w politykach i procedurach 

- wyniki audytów i przeglądów oraz zalecenia 

- wyniki audytów i przeglądów kluczowych dostawców i 
partnerów oraz zalecenia 

- techniki, produkty i usługi, które mogłyby zostać 
wykorzystane do poprawy zgodności z przepisami 

- wyniki analiz i badań 

- ryzyko lub kwestie, które nie zostały odpowiednio 
uwzględnione 

- zmiany (wewnętrzne lub zewnętrzne), które 
mogłyby mieć wpływ na zgodność z prawem 
(raporty ze zdarzeń) 

- wypracowanie dobrych praktyk i wytycznych 
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