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GLOSARIUSZ - ART. 4 RODO 
do wpisu dostępnego bezpłatnie pod adresem:  

www.legalenglishexpert.pl/tydzien-z-terminologia-z-rodo-dzien-3-art-4-definicje 

 

1.  dane osobowe personal data 
2.  przetwarzanie processing 
3.  ograniczenie przetwarzania restriction of processing 
4.  profilowanie profiling 
5.  pseudonimizacja pseudonymisation 
6.  zbiór danych filing system 
7.  administrator controller 
8.  podmiot przetwarzający processor 
9.  odbiorca recipient 
10.  strona trzecia third party 
11.  zgoda consent 
12.  naruszenie ochrony danych osobowych personal data breach 
13.  dane genetyczne genetic data 
14.  dane biometryczne biometric data 
15.  dane dotyczące zdrowia data concerning health 
16.  główna jednostka organizacyjna main establishment 
17.  przedstawiciel representative 
18.  przedsiębiorca enterprise 
19.  grupa przedsiębiorstw group of undertakings 
20.  wiążące reguły korporacyjne binding corporate rules 
21.  organ nadzorczy supervisory authority 
22.  organ nadzorczy, którego sprawa 

dotyczy 
supervisory authority concerned 

23.  transgraniczne przetwarzanie cross-border processing 
24.  mający znaczenie dla sprawy  

i uzasadniony sprzeciw 
relevant and reasoned objection 

25.  usługa społeczeństwa informacyjnego information society service 
26.  organizacja międzynarodowa international organisation 
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GLOSARIUSZ - ART. 4 RODO 
do wpisu dostępnego bezpłatnie pod adresem:  

www.legalenglishexpert.pl/tydzien-z-terminologia-z-rodo-dzien-3-art-4-definicje 

 

1.  dane osobowe p................. d................. 
2.  przetwarzanie p................. 
3.  ograniczenie przetwarzania r................. o................. p................. 
4.  profilowanie p................. 
5.  pseudonimizacja p................. 
6.  zbiór danych f................. s................. 
7.  administrator c................. 
8.  podmiot przetwarzający p................. 
9.  odbiorca r................. 
10.  strona trzecia t................. p................. 
11.  zgoda c................. 
12.  naruszenie ochrony danych osobowych p................. d................. b................. 
13.  dane genetyczne g................. d................. 
14.  dane biometryczne b................. d................. 
15.  dane dotyczące zdrowia d................. c................. h................. 
16.  główna jednostka organizacyjna m................. e................. 
17.  przedstawiciel r................. 
18.  przedsiębiorca e................. 
19.  grupa przedsiębiorstw g................. o................. u................. 
20.  wiążące reguły korporacyjne b................. c................. r................. 
21.  organ nadzorczy s................. a................. 
22.  organ nadzorczy, którego sprawa 

dotyczy 
s................. a................. c................. 

23.  transgraniczne przetwarzanie c.................-b................. p................. 
24.  mający znaczenie dla sprawy  

i uzasadniony sprzeciw 
r................. a................. r................. 
o................. 

25.  usługa społeczeństwa informacyjnego i................. s................. s................. 
26.  organizacja międzynarodowa i................. o................. 

 


