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GLOSARIUSZ - ART. 7 RODO 

do listeningu dostępnego bezpłatnie pod adresem: 

www.legalenglishexpert.pl/tydzien-z-terminologia-z-rodo-dzien-2-art-7-listening 

 

1.  być w stanie wykazać, że to able to demonstrate that 

2.  pisemne oświadczenie written declaration 

3.  zapytanie o zgodę request for consent 

4.  w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je 
od pozostałych kwestii 

in a manner which is clearly distinguishable 
from the other matters 

5.  w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie in an intelligible and easily accessible form 

6.  jasnym i prostym językiem using clear and plain language 

7.  naruszenie niniejszego rozporządzenia infringement of this Regulation 

8.  wiążące binding 

9.  wycofać zgodę to withdraw consent 

10.  wycofanie zgody withdrawal of consent 

11.  ocenić, czy zgodę wyrażono dobrowolnie  to assess whether consent is freely given 

12.  w jak największym stopniu uwzględnia się, 
czy  

utmost account shall be taken of whether 

13.  między innymi inter alia 

14.  wykonanie umowy performance of a contract 

15.  być uzależnionym od  to be conditional on 

 

1.  być w stanie wykazać, że b......... a......... t......... d......... t......... 

2.  pisemne oświadczenie w......... d......... 

3.  zapytanie o zgodę r......... f......... c......... 

4.  w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je 
od pozostałych kwestii 

i......... a m......... w......... i......... c......... 
d......... f......... t......... o......... m.........  

5.  w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie i......... a......... i......... a......... e......... a......... 
f.........  

6.  jasnym i prostym językiem u......... c......... a......... p......... l.........  

7.  naruszenie niniejszego rozporządzenia i......... o......... t......... R.........  

8.  wiążące b.........  

9.  wycofać zgodę w......... c.........  

10.  wycofanie zgody w......... o......... c.........  

11.  ocenić, czy zgodę wyrażono dobrowolnie  a......... w......... c......... i......... f......... g......... 

12.  w jak największym stopniu uwzględnia się, 
czy  

u......... a......... s......... b......... t......... o......... 
w.........  

13.  między innymi i......... a.........  

14.  wykonanie umowy p......... o......... a c......... 

15.  być uzależnionym od  b......... c......... o.........  
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