UCHWAŁA NR 46/2016
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz
wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w zw. z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zarząd Związku
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”, która stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.
§2
Wyznacza się na Inspektora Ochrony Danych Pana Adama Wawocznego.

§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
2. Z tym dniem wygasa uchwała Zarządu Związku nr 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia
Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Damian Mrowiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 24 maja 2018 r.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU.
§1
1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako
Polityka) stanowi mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych
w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku (dalej jako Związek).
2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO –
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
3. Polityka zawiera:
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Związku;
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub
instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych
osobowych);
§2
1. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd Związku.
2. Zarząd Związku powierza realizację zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem
Polityki Dyrektorowi Biura Związku.
3. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada Dyrektor Biura Związku Inspektor Ochrony Danych.
4. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są wszyscy członkowie personelu
Związku.
5. Związek powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Związku
z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych
osobowych przez Związek.
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§3
1. Skróty i definicje:
a) Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie
wynika wyraźnie z kontekstu.
b) RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
c) Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
d) Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.
e) Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne,
biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane
dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
f) Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków
skazujących i naruszeń prawa.
g) Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia
h) Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie
z kontekstu.
i) Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Związek powierzył
przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
j) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się.
k) Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
l) IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
m) RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
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§4
1. Ochrona danych osobowych w Związku opiera się o następujące filary:
a) Legalność − Związek dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie
z prawem.
b) Bezpieczeństwo − Związek zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
podejmując stale działania w tym zakresie.
c) Prawa Jednostki − Związek umożliwia osobom, których dane przetwarza,
wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
d) Rozliczalność − Związek dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby
w każdej chwili móc wykazać zgodność.
2. Przetwarzając dane osobowe Związek kieruje się następującymi zasadami:
a) legalizmu – przetwarzanie w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
b) rzetelności – przetwarzanie rzetelne i uczciwie;
c) transparentności – przetwarzanie w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą;
d) minimalizacji – przetwarzanie w konkretnych celach i nie „na zapas”;
e) adekwatności - przetwarzanie nie więcej niż potrzeba;
f) prawidłowości – przetwarzanie z dbałością o prawidłowość danych;
g) czasowości – przetwarzanie nie dłużej niż potrzeba;
h) bezpieczeństwa

–

przetwarzanie

w

sposób

zapewniający

odpowiednie

bezpieczeństwo danych.
§5
System ochrony danych osobowych w Związku składa się z następujących elementów:
1) Inwentaryzacja danych. Związek dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych
przez niego przetwarzanych, klas danych, zależności między zasobami danych,
identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane
wrażliwe);
b) przypadków przetwarzania danych osób, których Związek nie identyfikuje (dane
niezidentyfikowane);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) profilowania;
e) współadministrowania danymi.
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2) Rejestr. Związek opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych
Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych
w Związku. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do Polityki.
3) Podstawy prawne. Związek zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne
przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na
odległość,
b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Związek przetwarza
dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku.
4) Obsługa praw jednostki. Związek spełnia obowiązki informacyjne względem osób,
których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym
zakresie żądania, w tym:
a) Obowiązki informacyjne. Związek przekazuje osobom prawem wymagane
informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia
udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
b) Możliwość wykonania żądań. Związek weryfikuje i zapewnia możliwość
efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
c) Obsługa żądań. Związek zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania
osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
d) Zawiadamianie o naruszeniach. Związek stosuje procedury pozwalające na ustalenie
konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem
ochrony danych.
5) Minimalizacja. Związek posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by
default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej
przydatności;
6) Bezpieczeństwo. Związek zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw
i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
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d) zapewnia identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony
danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
7) Przetwarzający. Związek posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz
Związku, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad
weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
8) Eksport danych. Związek weryfikuje, czy nie przekazuje danych do państw trzecich
(czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych
oraz zapewnienia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
9) Privacy by design. Związek zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym
celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Związku uwzględniają
konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym
zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie
projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
10) Przetwarzanie transgraniczne. Związek weryfikuje, kiedy zachodzą przypadki
przetwarzania transgranicznego oraz stosuje ustalenia wiodącego organu nadzorczego
i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.
2. Związek przeprowadza inwentaryzację danych, o których mowa w ust. 1, także w dalszej
części Polityki przy użyciu odrębnych arkuszy, które znajdują się w Analizie ryzyka
naruszenia praw i wolności osób. Dokument ten stanowi załącznik nr 2 do Polityki.
§6
1. Związek identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane
wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy
zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych.
2. Związek identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane
niezidentyfikowane

i

zapewnia

realizację

praw

osób,

których

dotyczą

dane

niezidentyfikowane.
3. Związek identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych
danych i zapewnia zgodność tego procesu z prawem.
4. Związek identyfikuje przypadki współadministrowania danymi.
§7
1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowi formę dokumentowania
czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym
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z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której
opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
2. Związek prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje
i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Związkowi rozliczanie
obowiązków ochrony danych.
4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Związek uznała za
odrębną dla potrzeb Rejestru, Związek odnotowuje co najmniej:
a) nazwę czynności,
b) cel przetwarzania,
c) opis kategorii osób,
d) opis kategorii danych,
e) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego
interesu Związku, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
f) sposób zbierania danych,
g) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
h) informację o przekazaniu poza EU/EOG;
i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
§8
1. Związek dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla
poszczególnych czynności przetwarzania.
2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne
interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel) Związek dookreśla
podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej
zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np.
umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie
zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np.
marketing własny, dochodzenie roszczeń.
3. Związek zarządza zgodami gromadząc je i weryfikację posiadania zgody osoby na
przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na
odległość (email, telefon, sms, in.) oraz odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych
czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
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§9
1. Związek dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami,
których dane przetwarza.
2. Związek ułatwia osobom korzystanie z ich praw.
3. Związek dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem
osób.
4. Związek wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb
realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
5. W celu realizacji praw jednostki Związek zapewnia możliwość działań pozwalających
zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez niego, zintegrować te dane,
wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
6. Związek dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
7. Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób
inny niż od osoby, której dane dotyczą stanowi załącznik nr 3 do Polityki.
8. Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane
dotyczą – stanowi załącznik nr 4 do Polityki.
9. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do Polityki.
§ 10
1. Związek zapewnia zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków
informacyjnych.
2. Związek informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie
żądania tej osoby.
3. Związek informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej
osoby.
4. Związek informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej
osobie niebezpośrednio od niej.
5. Związek określa – jeśli go to dotyczy - sposób informowania osób o przetwarzaniu
danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru
monitoringiem wizyjnym).
6. Związek informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
7. Związek informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
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8. Związek informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu
przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku
lub będzie niemożliwe).
9. Związek informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej
przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
10. Związek bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych
osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności
tej osoby.
§ 11
1. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Związek zapewnia gwarancje ochrony
praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej
wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do
przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np.
prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej,
tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Związek może zwrócić się do osoby w celu
wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową
zadośćuczynienia żądaniu.
2. Związek informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka
osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
3. Związek informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie
rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
4. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Związek informuje osobę, czy
przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art.
15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych),
a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być
zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej
w wykonaniu prawa dostępu do danych Związek nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię
danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
5. Na żądanie Związek wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt
wydania pierwszej kopii danych. Związek może wprowadzić i utrzymywać cennik kopii
danych, zgodnie z którym będzie pobierał opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii
danych skalkulowana będzie w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania
wydania kopii danych.
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6. Związek dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Związek ma
prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże
nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania
danych Związek informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
7. Związek uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Związek ma prawo odmówić
uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania
danych (np. Związek nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Związek może
polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to
niewystarczające w świetle przyjętych procedur (np. co do pozyskiwania takich danych),
prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
8. Na żądanie osoby, Związek usuwa dane, gdy:
a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane
w innych celach,
b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
f) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu
świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio
dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na
stronie internetowej).
9. Związek zapewnia efektywną realizację prawa do usunięcia danych przy poszanowaniu
wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie
zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
10. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Związek, podejmuje on
rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów
przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
11. W przypadku usunięcia danych Związek informuje osobę o odbiorcach danych, na
żądanie tej osoby.
12. Związek dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich
prawidłowość,
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b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
c) Związek nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Związku zachodzą
prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
13. W trakcie ograniczenia przetwarzania Związek przechowuje dane, natomiast nie
przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą,
chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
14. Związek informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku
ograniczenia przetwarzania danych Związek informuje osobę o odbiorcach danych, na
żądanie tej osoby.
15. Na żądanie osoby Związek wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi,
jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Związkowi,
przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy
z nią zawartej, w systemach informatycznych Związku.
16. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem
przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Związek w oparciu o jego
uzasadniony interes lub o powierzone Związkowi zadanie w interesie publicznym,
uwzględni on sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Związku ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
17. Jeżeli Związek prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach
statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw
względem takiego przetwarzania. Związek uwzględni taki sprzeciw, chyba że
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym.
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18. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Związek na
potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Związek
uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
19. Jeżeli Związek przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności
profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące
skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, zapewnia on możliwość
odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Związku, chyba że taka
automatyczna decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między
odwołującą się osobą a Związkiem lub jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub
opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.
§ 12
1. Związek dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
a) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
b) dostępu do danych,
c) czasu przechowywania danych.
2. Związek dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich
przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
3. Związek przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych
w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
4. Związek stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych:
a) prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień),
b) fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń),
c) logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe
i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).
5. Wzór upoważnienia i zobowiązania do zachowania poufności stanowi załącznik nr 6 do
Polityki.
6. Związek stosuje kontrolę dostępu fizycznego do swoich pomieszczeń.
7. Związek dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie
personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
8. Związek dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów
i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
9. Związek zapewnią kontrolę cyklu życia danych osobowych w Związku, w tym
weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych
11

wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz
z upływem czasu są usuwane z systemów Związku, jak też z akt podręcznych
i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach
zapasowych

systemów

i informacji

przetwarzanych

przez

Związek.

Procedury

archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych
uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania
danych.
§ 13
1. Związek zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw
i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Związek.
2.

Związek przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa
danych osobowych. W tym celu:
a) zapewnia

odpowiedni

stan

wiedzy

o

bezpieczeństwie

informacji,

cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem
podmiotów wyspecjalizowanych.
b) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które
przedstawiają.
c) przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla
czynności przetwarzania danych lub ich kategorii, analizuje możliwe sytuacje
i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
d) ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
i ocenia koszt ich wdrażania, w tym ustala przydatność i stosuje takie środki
i podejście jakie uzna za celowe.
3. Związek dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw
i wolności osób jest wysokie.
4. Związek stosuje metodykę oceny skutków, która zostanie przyjęta gdy zgodnie z analizą
ryzyka naruszenie praw i wolności będzie wysokie.
5. Związek stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie
zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72
godzin od ustalenia naruszenia.
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§ 14
1. Związek zobowiązany jest do takiego doboru kontrahentów, aby przetwarzający dawali
wystarczające

gwarancje

wdrożenia

odpowiednich

środków

organizacyjnych

i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych
obowiązków ochrony danych spoczywających na Związku.
2. Związek przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych
stanowiące załącznik nr 7 do Polityki Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
3. Związek rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też
z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.
§ 15
1. Związek zapewnia rejestrację ewentualnych przypadków eksportu danych, czyli
przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia
Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
2. Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku
z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Związek
okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia
zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.
§ 16
1. Związek zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić
zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich
przetwarzania.
2. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Związek odwołują się do
zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na
prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa
i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.
§ 17
1. Związek ustanawia Inspektora Ochrony Danych osobowych.
2. Funkcję tę pełni każdorazowo Dyrektor Biura Związku.
3. Do statusu, zadań i obowiązków Inspektora Ochrony Danych stosuje się przepisy 37-39
RODO.
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4. Inspektor Ochrony Danych prowadzi dokumentację obejmującą wszelkie naruszenia
ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych,
skutki oraz podjęte działania zaradcze.
5. Wzór dokumentacji o której mowa stanowi załącznik nr 8 do Polityki.
6. Dyrektor Biura Związku w drodze zarządzeń ustanawia procedury, zasady, wytyczne
niezbędne do realizacji przedmiotowej Polityki, w razie gdy potrzeba ich wydania objawi
się po przyjęciu Polityki.
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Załącznik nr 1
do Polityki bezpieczeństwa

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
Rodzaj czynności przetwarzania
(np. czynności finansowo-księgowe, czynności kadrowo – płacowe,
czynności dotyczące danych członków, darczyńców, czynności
związane z wysyłką newsletterów, czynności związane
z prowadzeniem forum internetowego, czynności dotyczące
wolontariuszy, czynności dotyczące prowadzenia dziennika
korespondencji, czynności dotyczące beneficjentów działań
statutowych, inne)

Nazwa, adres, dane kontaktowe
administratora danych

Nazwa, adres, dane kontaktowe
przetwarzającego/przedstawiciela
administratora lub podmiotu
przetwarzającego
Współadministratorzy
Inspektor ochrony danych
Cel przetwarzania
(np. cel kontaktowy, marketingowy, realizacja zawartych umów,
prowadzenie korespondencji przychodzącej-wychodzącej,
realizacja działań statutowych)

Opis kategorii osób
(np. pracownicy, klienci, członkowie itp.)

Kategorie odbiorców
(np. kontrahenci podmiotu, księgowi podmiotu, biuro rachunkowe
itp.)

Kategorie danych osobowych
(np. Imiona i nazwiska, adres zameldowania, zamieszkania i do
korespondencji, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, zwolnienia
lekarskie, wysokość wynagrodzenia, posiadane dzieci, posiadanie
współmałżonka/współmałżonki)

Szczególne kategorie danych
osobowych

(np. dane dot. zdrowia, dane ujawniające przynależność do
związków zawodowych)

Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie/papierowo/mieszany

Podstawa prawna przetwarzania,
wraz z wyszczególnieniem
kategorii uzasadnionego interesu
jeśli podstawą jest uzasadniony
interes

Załącznik nr 1
do Polityki bezpieczeństwa

Sposób pozyskiwania danych
Od osoby, której dotyczą/z innych źródeł niż od osoby, której
dotyczą

Informacje o przekazaniu do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

-jeżeli dotyczy, wpisać proszę wskazać kategorię transferowanych
danych, odbiorcę danych, państwo trzecie/organizację
międzynarodową, podstawę prawną transferu.
- jeżeli nie dotyczy – proszę wpisać NIE DOTYCZY

Planowany termin usunięcia
danych osobowych
Określić, jeśli jest to możliwe

Opis technicznych i
organizacyjnych środków
bezpieczeństwa

Wskazać stosowane, spośród wymienionych w załączniku nr 5.

Załącznik nr 2
do Polityki Bezpieczeństwa

Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą
w …………………………
§1
Słownik
Użyte w niniejszej analizie ryzyka pojęcia, oznaczają:
1. Aktywa - jest to wszystko, co ma wartość dla organizacji (administratora danych lub
podmiotu przetwarzającego), np. dane osobowe.
2. Aktywa podstawowe – są to procesy, działania biznesowe oraz informacje związane
z funkcjonowaniem organizacji (w tym dane osobowe).
3. Aktywa wspierające – są to środki umożliwiające korzystanie z aktywów
podstawowych. Przykładem aktywów wspierających jest sprzęt, oprogramowanie, sieć,
pracownicy.
4. Anonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą,za pomocą
dodatkowych informacji lub wszelkich innych środków, jakimi dysponuje administrator
lub podmiot przetwarzający. Zabieg ten ma charakter trwały i nieodwracalny,
powodujący, że po jego przeprowadzeniu nie mamy do czynienia z danymi osobowymi.
5. Identyfikowanie ryzyka – jest to czynność polegająca na określeniu, co może się
zdarzyć (kiedy, gdzie, jak i dlaczego) i spowodować stratę.
6. Kontekst – są to wszystkie informacje wiążące się z działaniem organizacji, m.in.
informacje dotyczące środowiska prawnego, społecznego, politycznego, finansowego
czy też technologicznego, np. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych

osobowych

przesyłanych,

przechowywanych

lub

w

inny

sposób

przetwarzanych.
8. Ocena ryzyka – jest to czynność polegająca na porównaniu wyników uzyskanych
podczas analizy ryzyka z kryteriami oceny ryzyka określonymi na etapie ustanawiania
kontekstu działania organizacji.
9. Operacja przetwarzania danych osobowych - każda czynność wykonywana na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
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przechowywanie,

adaptowanie

lub

modyfikowanie,

pobieranie,

przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.
10. Podatność - jest to słabość, która może być wykorzystana przez zagrożenie, powodując
niekorzystne skutki, np. luka w systemie informatycznym.
11. Proces

przetwarzania

danych

osobowych

–

zespół

operacji

(czynności)

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w celu
osiągnięcia określonego celu przetwarzania.
12. Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia
dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są
objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie
zidentyfikowanej
W przeciwieństwie

lub
do

możliwej

do

anonimizacji,

zidentyfikowania
której

skutkiem

osobie
jest

fizycznej.

nieodwracalne

uniemożliwienie identyfikacjiosoby, pseudonimizacja jest procesem odwracalnym.
13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie
stosowane od 25 maja 2018 r.; jego celami są skuteczna ochrona podstawowych praw
i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych
osób fizycznych oraz uregulowanie zasad i zapewnienie swobodnego przepływu danych
osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na
przeszkodzie.
14. Ryzyko – wpływ niepewności na cele. W przypadku ryzyka naruszenia praw i wolności
osób, których dane dotyczą, celem będzie ochrona tych praw i wolności.
15. Szacowanie ryzyka – całościowy proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka oraz
oceny ryzyka.
16. Właściciel aktywów – jest to osoba odpowiedzialna w danym podmiocie za konkretny
proces przetwarzania danych i mająca prawo do podejmowania w tym zakresie decyzji,
np. dyrektor departamentu, kierownik określonej komórki w organizacji.
17. Zabezpieczenie - jest to środek, którego celem jest zmniejszenie ryzyka poprzez
obniżenie prawdopodobieństwa zrealizowania zagrożenia (czyli wykorzystania
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istniejącej podatności) lub też minimalizację potencjalnych strat związanych ze
zrealizowanym zagrożeniem, np. program antywirusowy, drzwi antywłamaniowe,
stosowanie procedury bezpieczeństwa.
18. Zagrożenie - jest to źródło potencjalnej szkody, np. zagrożenie naruszenia
integralności danych.
§2
Działania zmierzające do ustalenia kontekstu.
1. Informacje stanowiące kontekst dzielą się na informacje zewnętrzne oraz wewnętrzne.
2. Informacje zewnętrzne stanowią w szczególności:
a) informacje dotyczące środowiska prawnego,
b) informacje dotyczące środowiska społecznego,
c) informacje dotyczące środowiska politycznego,
d) informacje dotyczące korzystania z usług lub zasobów podmiotów zewnętrznych
e) informacje o zasięgu terytorialnym działalności organizacji.
3. Informacje wewnętrzne stanowią w szczególności:
a) struktura i rozmiar organizacji,
b) strategie i polityki stosowane w organizacji wpływające na normy i standardy
przyjęte przez organizację tzw. kultura organizacyjna.
c) systemy obiegu informacji, procesy podejmowania decyzji, rola kierownictwa,
d) informacje dotyczące środowiska technologicznego i możliwości jego zmian
(finansowych, technicznych, organizacyjnych),
4. Ustalanie kontekstu odbywa się za pośrednictwem arkusza stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej analizy ryzyka.
§3
Identyfikacja i klasyfikacja aktywów
1. W toku kolejnych czynności należy zidentyfikować i sklasyfikować wszystkie aktywa
podmiotu, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.
2. W toku analizy podmiot powinien przeprowadzić identyfikację i klasyfikację aktywów
podstawowych i wspierających.
3. Identyfikacja i klasyfikacja aktywów podmiotu odbywa się za pośrednictwem arkusza
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej analizy ryzyka.
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4. Po zidentyfikowaniu i sklasyfikowaniu aktywów, konieczne jest określenie ich wartości.
Przy ustalaniu wartość aktywów należy przyjąć następujące kryteria:
a) koszty początkowe,
b) koszty związane z odtworzeniem,
c) koszty utraty reputacji organizacji,
d) koszty związane z utratą poufności, integralności, dostępności danych,
f) możliwość nałożenia kary przez organ nadzorczy,
g) koszty związane z możliwością nakazania przez organ nadzorczy zaprzestania lub
czasowego zaprzestania przetwarzania danych, np. w sytuacji niezastosowania przez podmiot
odpowiednich środków bezpieczeństwa.
5. Do szacowania wartości aktywów podmiot przyjmuje skalę jakościową wyrażoną
następującymi wskaźnikami:
a) niska,
b) średnia,
c) wysoka,
6. Określenie wartości aktywów odbywa się za pośrednictwem arkusza, stanowiącego
załącznik nr 3.
§4
Szczegółowy opis stosowanych zabezpieczeń i innych ograniczeń
1. Kolejne działania podejmowane przy ocenie ryzyka zmierzają do ustalenia istniejących
i stosowanych w podmiocie zabezpieczeń zmniejszających ryzyka.
2. Zabezpieczenia dzieli się wg następujących kryteriów:
a) organizacyjne,
b) personalne,
c) techniczne,
d) fizyczne.
3. Przy opracowaniu listy stosowanych zabezpieczeń można uwzględnić wyniki
przeprowadzonych w podmiocie audytów, kontroli itp.
4. Ustalenie istniejących i stosowanych w podmiocie zabezpieczeń zmniejszających ryzyka
odbywa się za pośrednictwem arkusza stanowiącego załącznik nr 4.
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§5
Mechanizmy kontrolne.
1. Należy podjąć działania, których celem jest opis i identyfikacja zastosowanych środków
bezpieczeństwa i mechanizmów kontrolnych, aby sprostały wymaganiom biznesowym,
prawnym oraz innym ograniczeniom dla procesów przetwarzania danych, w tym danych
osobowych.
2. W pierwszej kolejności podmiot jest zobowiązany zweryfikować wszystkie procesy
przetwarzania, czy dane osobowe w nich przetwarzane są zgodnie z:
a) art. 5 RODO
b) w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych – art. 44 – 49 RODO,
c) art. 6 – 10 RODO – przesłanki przetwarzania,
d) art. 12- 22 RODO – zapewnienie osobom, których dane dotyczą, możliwości realizacji ich
praw.
3. Niezbędne jest również rozpoznanie czy w procesie przetwarzania danych osobowych
występują elementy, które wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
o których mowa w art. 35 RODO, a następnie konsultacji z organem nadzorczym, jeśli jej
wyniki wskazują wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, których dane są
przetwarzane.
4. Arkusz do identyfikacji zastosowanych środków bezpieczeństwa i mechanizmów
kontrolnych w kontekście realizowanych procesów przetwarzania stanowi załącznik nr 5.

§6
Szacowanie ryzyka.
1. Proces szacowania ryzyka, który ma na celu określenie, co może się przydarzyć (kiedy, gdzie
i dlaczego ? ) oraz jak dotkliwe straty mogą powstać należy rozpocząć od identyfikacji
zagrożeń.
2. Na potrzeby szacowania ryzyka przyjmuje się możliwość wystąpienia następujących
zagrożeń:
a) zewnętrzne – Zewn. (zewnętrzne ataki z sieci itp.)
b) Wewnętrzne – Wewen.(działania pracownika, awaria systemu spowodowana brakiem
zasilania itp)
c) Działania przypadkowe człowieka – DPC (zniszczenie nośnika/dokumentu, utrata
nośnika/dokumentu itp.)
d) Działania umyślne człowieka – DUC (kradzież, zniszczenie nośnika danych/dokumentu,
modyfikacja danych, sabotaż itp.)
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e) naturalne – N. (pożar, powódź)
3. Posiadając zdefiniowane aktywa, zagrożenia, a także wykaz stosowanych zabezpieczeń
należy przeprowadzić identyfikację podatności ziszczenia się określonych zagrożeń. Przyjmuje
się możliwość wystąpienia następującego katalogu podatności:
a) sprzęt: wrażliwość na zmiany temperatury, wrażliwość na zmiany zasilania,
b) oprogramowanie: brak mechanizmów uwierzytelniania, brak aktualnych poprawek
bezpieczeństwa,
c) sieć: brak szyfrowania transmisji, brak dodatkowych, alternatywnych zabezpieczeń,
d) personel: brak procedur rekrutacji, praca bez nadzoru,
e) siedziba: brak kontroli dostępu, brak zabezpieczeń fizycznych,
f) organizacja: brak planów ciągłości, brak audytów, brak procedur funkcjonowania. .
4. Kolejny krok to oszacowanie możliwych skutków oraz ich poziomu. W toku weryfikacji
skutków i ich poziomu przyjmuje się następującą skalę i wartość:
a) wysoki poziom ryzyka (W) – wartość 4,
b) średni poziom ryzyka (Ś) – wartość 3,
c) niski poziom ryzyka (N)– wartość 2,
d) bardzo niski poziom ryzyka (BN) – wartość 1.
Przyjmuje się możliwość wystąpienia następujących skutków oraz ich poziomy:
Lp.
Skutki
1.
Wpływ na reputację (negatywne opinie w mediach
krajowych i międzynarodowych)
2.
Wpływ na reputację (negatywne opinie w mediach
lokalnych)
3.
Wpływ na reputację (negatywne opinie bez udziału mediów)
4.
Brak wpływu na reputację
5.
Uszczerbek fizyczny osoby, której dane dotyczą - śmierć
6.
Uszczerbek fizyczny osoby, której dane dotyczą – kalectwo
7.
Uszczerbek fizyczny osoby, której dane dotyczą – czasowa
niezdolność do pracy
8.
Brak skutku w postaci uszczerbku fizycznego
9.
Szkody majątkowe lub niemajątkowe osoby, której dane
dotyczą (500 tys. 1 mln zł)
10. Szkody majątkowe lub niemajątkowe osoby, której dane
dotyczą (100-500 tys. zł)
11. Szkody majątkowe lub niemajątkowe osoby, której dane
dotyczą (1 zł-100 tys. zł)
12. Brak szkód majątkowych lub niemajątkowych

Poziom/Wartość
W/ 4
Ś/3
N/2
BN/1
W/ 4
Ś/3
N/2
BN/1
W/ 4
Ś/3
N/2
BN/1
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5. Kolejny krok to ocena prawdopodobieństwa incydentu. Przy tejże ocenie należy brać pod
uwagę takie czynniki jak prowadzone statystyki podobnych zdarzeń, atrakcyjność danego
aktywu, czynniki środowiskowej, rodzaje podatności, a także istniejące zabezpieczenia.
W oparciu o powyższe definiuje się następujące poziomy prawdopodobieństwa:
Prawdopodobieństwo
Prawie pewne

5

Prawdopodobne

4

Możliwe

3

Mało prawdopodobne

2

Rzadkie

1

Poziom

Opis
Zdarzenie występuje
najmniej raz w tygodniu
Zdarzenie występuje
najmniej raz w miesiącu
Zdarzenie występuje
najmniej raz na kwartał
Zdarzenie występuje
najmniej raz na pół roku
Zdarzenie nie występuje
występuje raz w roku.

co
co
co
co
lub

6. Poziom ryzyka stanowi iloczyn przypisanego skutku oraz prawdopodobieństwa jego
wystąpienia. Zdefiniowane poziomy ryzyka w podmiocie kształtują się następująco:
Prawdopodobieństwo
5
4
3
2
1
Poziom ryzyka
NISKI (N)
ŚREDNI (Ś)
WYSOKI (W)
KRYTYCZNY (K)

1
5
4
3
2
1

Skutek
2
10
8
6
4
2

3
15
12
9
6
3

4
20
16
12
8
4

Opis działania
Poziom ryzyka akceptowalny – działania podejmowane w
zależności od wymaganych nakładów.
Poziom ryzyka nieakceptowalny – działanie może zostać
przesunięte w czasie, ale wymaga okresowego monitorowania
Poziom ryzyka nieakceptowalny – działanie może zostać
przesunięte w czasie, ale wymaga stałego monitorowania
Poziom ryzyka nietolerowany – wymaga natychmiastowego
działania
§7
Określenie listy zidentyfikowanych ryzyk.

1. Kolejnym działaniem, jakie należy podjąć jest określenie listy zidentyfikowanych ryzyk dla
poszczególnych operacji przetwarzania.
2. Listę należy opracować wraz z kryteriami akceptacji ryzyk wskazanymi w § 6.
3. Przy identyfikacji ryzyk w odniesieniu dla poszczególnych operacji przetwarzania, należy
uwzględnić wyniki identyfikacji dokonanych w oparciu o § 2 – 6.
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4. Dla określenia listy zidentyfikowanych ryzyk stosuje się załącznik nr 6.

§8
Możliwe postępowanie z ryzykiem.
1. Po oszacowaniu ryzyka dla poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych
konieczne jest podjęcie decyzji dotyczących poszczególnych ryzyk.
2. Definiuje się możliwe rodzaje postępowań z ryzykiem:
a) modyfikowanie (redukcja) ryzyka – polega na obniżeniu poziomu ryzyka (np. poprzez
zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia lub zmniejszenie skutków
jego wystąpienia),
- np. zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia spowodowanego przerwą w
dostawie energii można osiągnąć, włączając w układ zasilania odpowiednią automatykę i
niezależne źródło energii (UPSy, generatory);
- zmniejszenie skutków utraty danych można osiągnąć modyfikując system wykonywania kopii
danych z częstotliwości raz na dobę, na częstotliwość co 15 min.
b) zachowanie (akceptacja ryzyka) – to świadoma i obiektywna decyzja o niewprowadzaniu
żadnych zmian w działaniu podmiotu,
c) unikanie ryzyka – polega na unikaniu przez podmiot działań, które powodują powstanie
określonych typów ryzyka np. gdy zidentyfikowane ryzyka są zbyt wysokie lub koszt
wdrożenia zabezpieczeń nie jest adekwatny do zysków,
d) dzielenie (przeniesienie) ryzyka – może polegać na wykupieniu ubezpieczenia od jakiegoś
zdarzenia lub scedowaniu skutków ryzyka na kontrahenta (np. podwykonawcę), przy czym
przeniesienie ryzyka nie eliminuje go.
3. Dla ryzyka akceptowalnego nie ma potrzeby podejmowania decyzji odnośnie działań z
ryzykiem.
4. Dla ryzyka nieakceptowalnego należy podjąć działania modyfikacyjne bądź polegające na
dzieleniu ryzyka. Należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia dodatkowych
środków bezpieczeństwa, które umożliwią obniżenie ryzyka lub całkowite jego
wyeliminowanie.
5. Dla ryzyka nietolerowanego należy podjąć działania zmierzające do unikania ryzyka poprzez
jego eliminację.
6. W przypadku jeżeli przy postępowaniu z ryzykiem podjęto decyzję o jego modyfikacji należy
rozważyć przeprowadzenia całego bądź części procesu szacowania ryzyka od początku.
7. Decyzje dotyczące ryzyka podmiot przedstawia w załączniku nr 6.
8. Jeżeli na etapie szacowania i oceny ryzyka ustalona zostanie wysoka bądź krytyczna wartość
ryzyka, zgodnie z art. 35 RODO wymagane jest przeprowadzenie dla danego procesu
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przetwarzania oceny jego skutków w zakresie ochrony praw i wolności dla osób, których dane
są przetwarzane.
Załącznik nr 1
Arkusz inwentaryzacji kontekstu.

Lp.

Informacje

Ustalenia faktyczne

zewnętrzne
1.

Środowisko
prawne

a) Czy podmiot był zobowiązany do stosowania dotychczasowej
ustawy o ochronie danych osobowych ?
 TAK

 NIE

b) Czy podmiot jest zwolniony z obowiązku stosowania RODO ?
 TAK

 NIE

c) Czy podmiot jest osobą fizyczną ?
 TAK

 NIE

d) Czy podmiot jest osobą prawną ?
 TAK

 NIE

Jeżeli w pkt. c) i d) zaznaczono NIE, należy wskazać status prawny
podmiotu…………………………………………………………………………………

e) Jaka jest podstawa prawna działania podmiotu (należy wskazać
konkretną ustawę, można wskazać konkretny przepis ustawy) ?
……………………………………………………………………
2.

Środowisko
społeczne

a) Czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą ?
 TAK

 NIE

b) Czy podmiot prowadzi działalności non profit ?
 TAK

 NIE

c) Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego ?
 TAK

 NIE

d) inny rodzaj
działalności…………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
3.

Środowisko
polityczne

a) Czy podmiot prowadzi działalność polityczną na szczeblu
centralnym lub samorządowym ?
 TAK

 NIE

Załącznik nr 2
do Polityki Bezpieczeństwa

b) Czy podmiot uzyskuje na tą działalność finansowanie z budżetu
Państwa?
 TAK
4.

Korzystanie z

 NIE

a) Czy podmiot jest finansowany z szeroko rozumianych środków

usług lub

publicznych (dotacje, granty, samorządowe, państwowe itp.,)?

zasobów

 TAK

podmiotów
zewnętrznych

 NIE

b) Czy podmiot korzysta z usług dostawców, zleceniobiorców,
usługodawców ?
 TAK

 NIE

c) Czy podmiot korzysta z usług wolontariuszy ?
 TAK
5.

Terytorialny
zasięg
działalności

 NIE

 działalność międzynarodowa (przekazywanie aktywów do
Państw trzecich w rozumieniu RODO)
 kraj
 kilka województw
 województwo
 kilka powiatów
 powiat
 gmina
 inne (sołectwo, dzielnica, kolonia itp.) …………………………..
……………………………………………………………………….

Lp.

Informacje

Ustalenia faktyczne

wewnętrzne
1.

Struktura i
rozmiar
organizacji

a) Czy podmiot posiada strukturę członkowską ?
 TAK

 NIE

b) ilu członków, wspólników udziałowców posiada podmiot ?
……………………………………………………………..
c) czy podmiot zatrudnia pracowników ?
 TAK

 NIE

d) ilu ?
………………………………………………………………
e) czy podmiot zatrudnia osoby w ramach umów cywilnoprawnych
?
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 TAK

 NIE

e) ile ?
……………………………………………………………….
2.

Wprowadzone
i stosowane
strategie,
polityki itp.

a) Czy podmiot posiada wprowadzone i są stosowane wszelkiego
rodzaju strategie, polityki itp. ?
 TAK

 NIE

b) Jeżeli zaznaczono TAK, proszę o wskazanie dokumentów:

wpływające na normy i

-

standardy

-

przyjęte przez

-

organizację

-

3.

Systemy
obiegu
informacji,
procesy

a) czy podmiot posiada zorganizowane komórki administracyjne
odpowiadające za bieżące funkcjonowanie podmiotu (biura,
samodzielne stanowiska itp., wydziały/oddziały merytoryczne)?
 TAK

 NIE

podejmowania b) Jeżeli zaznaczono NIE, proszę o wskazanie sposobu
decyzji rola
kierownictwa

podejmowania decyzji:
jednoosobowo 
głosowanie organów 
inne ……………………………………………………………
c) Jeżeli w pkt. a) zaznaczono TAK, proszę wskazać ilość takich
komórek.
…………………………………………………………
d) Czy podmiot posiada dokumenty określające tryb
funkcjonowania organów, sposób podejmowania decyzji, zakresy
kompetencji itp. ?
 TAK

 NIE

e) Czy podmiot posiada ustalony system obiegu dokumentów ?
 TAK

 NIE

Załącznik nr 2
do Polityki Bezpieczeństwa

4.

Środowisko

a) czy posiadane komórki organizacyjne są połączone ze sobą siecią

technologiczne elektroniczną (telefon, internet) bądź posiadają samodzielnie taką
i możliwość

sieć

jego zmian

 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

b) czy przy prowadzeniu bieżącej działalności podmiot stosuje
środki technologiczne:
 komputer  Internet  faks  edytory tekstu
 arkusze kalkulacyjne  inne specjalistyczne oprogramowanie
 portale społecznościowe  publikacja treści w sieci Internet
 skoroszyty papierowe  przesyłanie treści
 tworzenie kopii zapasowych  inne ……………………………..
……………………………………………………………………….

……………………………………….

……………………………………………

/sporządził, podpis, data/

/zatwierdził, podpis, data/
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Załącznik nr 2
Arkusz identyfikacji i klasyfikacji aktywów.

AKTYWA
PODSTAWOWE

Właściciel
aktywów

PROCESCY

 kadrowo - płacowe

 Zarządzający

 ewidencjonowanie członków (udziałowców, wspólników podmiotem
itp.)
 ewidencjonowanie wolontariuszy

 zarządzający

 ewidencjonowanie darczyńców

komórką/wydziałem

 rejestr korespondencji
 rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 podmiot

 ………………………………..

zewnętrzny

 …………………………………
DZIAŁANIA

 forum internetowe (baza newsletter)

 Zarządzający

BIZNESOWE

 ewidencjonowanie beneficjentów działań statutowych

podmiotem

 ewidencjonowanie kontrahentów
 działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów

 zarządzający
komórką/wydziałem
 podmiot
zewnętrzny

INFORMACJE

 Pełny adres lub oznaczenie samej miejscowości

 Zarządzający

 seria i nr dowodu osobistego

podmiotem

 nr ewidencyjny PESEL
 nr NIP

 zarządzający

 nr telefonu stacjonarnego, komórkowego

komórką/wydziałem

 adres poczty elektronicznej
 forma zatrudnienia

 podmiot

 nr rachunku bankowego

zewnętrzny

 Imiona i nazwiska
 data urodzenia
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 pochodzenie rasowe, etniczne
 przekonania religijne, światopoglądowe
 przynależność do związków zawodowych, partii
politycznych
 poglądy polityczne
 stan zdrowia
 kod genetyczny
 dane biometryczne
 orientacja seksualna
 powyższe dane w odniesieniu do osób poniżej 16 lat
WSPIERAJĄCE
Sprzęt

 stanowiska komputerowe

 Zarządzający

 urządzenia mobilne (tablety, smartfony)

podmiotem

 wyposażenie nie elektroniczne (skoroszyty, segregatory z
dokumentami)

 zarządzający

 inne

komórką/wydziałem

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………  podmiot
………………………………………………………………… zewnętrzny
Oprogramowanie  programy kadrowo – płacowe
 edytory tekstu

 Zarządzający
podmiotem

 arkusze kalkulacyjne
 programy księgowe

 zarządzający

 programy backup

komórką/wydziałem

 inne
…………………………………………………………………  podmiot
………………………………………………………………… zewnętrzny
Sieć

 wewnętrzna sieć

 Zarządzający

 podłączenie do sieci Internet

podmiotem
 zarządzający
komórką/wydziałem
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 podmiot
zewnętrzny
Personel

 pracownicy obsługi administracyjnej

 Zarządzający

 pracownicy merytoryczni

podmiotem

 pracownicy zewnętrzni (usługodawcy)
 zarządzający
komórką/wydziałem
 podmiot
zewnętrzny
Siedziba

 pomieszczenia biurowe własne

 Zarządzający

 pomieszczenia biurowe wykorzystywane na podstawie

podmiotem

umowy
 inne pomieszczenia pozostające w dyspozycji podmiotu

 zarządzający
komórką/wydziałem
 podmiot
zewnętrzny

Struktura
organizacyjna

zorganizowane komórki:
 biuro  wydziały  referaty
 outsourcing

……………………………………….

……………………………………………

/sporządził, podpis, data/

/zatwierdził, podpis, data/
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Załącznik nr 3
Szacowanie wartość aktywów.

Zidentyfikowane i

Wartość aktywów

sklasyfikowane aktywa

Kryterium

1.

(szacowanie należy

Koszty początkowe:

(kolejna

przeprowadzić dla każdego

 niskie  średnie  wysokie

liczba

zidentyfikowanego aktywu)

Koszty związane z odtworzenie aktywów:

Lp.

porządkowa)

 niskie  średnie  wysokie
Koszty utraty reputacji organizacji:
 niskie  średnie  wysokie
Koszty związane z utratą poufności,
integralności, dostępności danych:
 niskie  średnie  wysokie
Możliwość nałożenia kary przez organ
nadzorczy:
 niskie  średnie  wysokie
koszty związane z możliwością nakazania
przez organ nadzorczy zaprzestania lub
czasowego zaprzestania przetwarzania
danych, np. w sytuacji niezastosowania
przez podmiot odpowiednich środków
bezpieczeństwa.
 niskie  średnie  wysokie

OCENA WG SKALI JAKOŚCIOWEJ

 niska  średnia  wysoka

……………………………………….

……………………………………………

/sporządził, podpis, data/

/zatwierdził, podpis, data/
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Załącznik nr 4
Istniejące i stosowane w podmiocie zabezpieczenia
zmniejszające ryzyka.

Lp.

Rodzaje zabezpieczeń

1.

Organizacyjne

Stosowane zabezpieczenia
 polityki bezpieczeństwa,
 kodeksy etyczne,
 regulaminy
 wykupione ubezpieczenie
 inne ……………………………………….

2.

Personalne

 weryfikacja uprawnień, udzielanie
upoważnień
 weryfikacja wiedzy pracowników
(szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne itp.)
 klauzule poufności w umowach
 umowy o zachowanie poufności
 klauzule konkurencyjności
 umowy o zakazie konkurencji
 inne ……………………………………….

3.

Techniczne

 systemy antywirusowe
 firewall
 zasilanie awaryjne
 indywidualny login i hasło
 indywidualne hasło dostępu do aplikacji
 szyfrowanie dysku twardego
 szyfrowanie transmisji danych
 wydzielona fizycznie sieć
 inne ………………………………………

4.

Fizyczne

 strefy ochronne (kontrola dostępu)
 systemy alarmowe
 kraty w oknach
 wzmocnione drzwi
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 dozór całodobowy
 klimatyzacja
 sygnalizacja ppoż
 zamki patentowe
 sejf
 szafa zamykana na klucz
 inne ……………………………………….
……………………………………….

……………………………………………

/sporządził, podpis, data/

/zatwierdził, podpis, data/

Załącznik nr 2
do Polityki Bezpieczeństwa

Załącznik nr 5

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
Rodzaj czynności przetwarzania
(np. czynności finansowo-księgowe, czynności kadrowo – płacowe,
czynności dotyczące danych członków, darczyńców, czynności
związane z wysyłką newsletterów, czynności związane
z prowadzeniem forum internetowego, czynności dotyczące
wolontariuszy, czynności dotyczące prowadzenia dziennika
korespondencji, czynności dotyczące beneficjentów działań
statutowych, inne)

Nazwa, adres, dane kontaktowe
administratora danych

Nazwa, adres, dane kontaktowe
przetwarzającego/przedstawiciela
administratora lub podmiotu
przetwarzającego
Współadministratorzy
Inspektor ochrony danych
Cel przetwarzania
(np. cel kontaktowy, marketingowy, realizacja zawartych umów,
prowadzenie korespondencji przychodzącej-wychodzącej,
realizacja działań statutowych)

Opis kategorii osób
(np. pracownicy, klienci, członkowie itp.)

Kategorie odbiorców
(np. kontrahenci podmiotu, księgowi podmiotu, biuro rachunkowe
itp.)

Kategorie danych osobowych
(np. Imiona i nazwiska, adres zameldowania, zamieszkania i do
korespondencji, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, zwolnienia
lekarskie, wysokość wynagrodzenia, posiadane dzieci, posiadanie
współmałżonka/współmałżonki)

Szczególne kategorie danych
osobowych

(np. dane dot. zdrowia, dane ujawniające przynależność do
związków zawodowych)

Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie/papierowo/mieszany
Sposób pozyskiwania danych
Od osoby, której dotyczą/z innych źródeł niż od osoby, której
dotyczą
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Informacje o przekazaniu do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

-jeżeli dotyczy, wpisać proszę wskazać kategorię transferowanych
danych, odbiorcę danych, państwo trzecie/organizację
międzynarodową, podstawę prawną transferu.
- jeżeli nie dotyczy – proszę wpisać NIE DOTYCZY

Planowany termin usunięcia
danych osobowych
Określić, jeśli jest to możliwe

Opis technicznych i
organizacyjnych środków
bezpieczeństwa

Wskazać stosowane, spośród wymienionych w załączniku nr 5.

Lista kontrolna pytań dotycząca dane rejestru przetwarzania:
PYTANIA
Czy cel przetwarzania danych
został precyzyjnie i jasno
sformułowany ?
Jaka jest podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
?

Czy podmiot przetwarza
szczególne kategorie danych
osobowych wskazane w art. 9 ust.
1 RODO ?

ODPOWIEDZI
 TAK

 NIE

 zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO)
 wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO)
 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO) PROSZĘ WSKAZAĆ
PODSATWĘ PRAWNĄ OBOWIĄZKU PRAWNEGO
…………………………………………………………………..
 ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub
innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 d) RODO)
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 e) RODO) PROSZĘ WSKAZAĆ PODSATWĘ
PRAWNĄ
REALIZACJI
ZADANIA
………………………………………………………………
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
(art. 6 ust. 1 f) RODO).
 pochodzenie rasowe
 pochodzenie etniczne
 poglądy polityczne
 przekonania religijne lub światopoglądowe
 przynależność do związków zawodowych
 dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej,
 dane dotyczące zdrowia
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Jaka jest podstawa przetwarzania
szczególnych kategorii danych
osobowych ?

Czy osoby, których dane dotyczą
zostały w zwięzłej, zrozumiałej i
łatwo dostępnej formie, jasnym i
prostym językiem o
przetwarzaniu ich danych
osobowych ?
Czy wszelkie informacje i
komunikaty kierowane do dzieci
na temat przetwarzania ich
danych osobowych zostały
sformułowane w sposób, który
pozwoli im bez trudu je
zrozumieć ?
Czy zostały wprowadzone
procedury gwarantujące i
ułatwiające osobom, których dane
dotyczą wykonywania praw
przysługujących im na mocy art.
15-22 RODO, a to: mechanizmy
żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, wykonywania prawa
sprzeciwu i przenoszenia danych,
prawa do wyrażania stanowiska i
zakwestionowania decyzji, która
opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu ?
Jaka jest częstotliwość zbierania
danych ?

 dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej
 nie dotyczy
 wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w
jednym lub kilku konkretnych celach
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub
osobę której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej
 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą
 przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej
działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich
zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny
niezarobkowy
podmiot
o
celach
politycznych,
światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod
warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub
byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nimi
stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe
nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których
dane dotyczą
 przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób
oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzeni lub
obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości przez sądy
 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 jednorazowo
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Jaki jest sposób pobierania
danych ?

Czy przewidziano procedury
dotyczące weryfikacji jakości
danych oraz ich korekty?
Czy przewidziano procedury
dotyczące czasu przez jaki dane
są przetwarzane oraz sposobu ich
usunięcia po czasie kiedy będą
już zbędne?
Czy podmiot jest zobowiązany do
stosowania środki bezpieczeństwa
wynikające z RODO bądź
przepisów sektorowych
związanych z branżą, w której
prowadzi działalność ?

Konieczność stosowania art. 35
RODO

 cyklicznie
 bezpośrednio od osób których dotyczą w podmiocie
 bezpośrednio od osób których dotyczą poprzez formularze
internetowe
 od innych podmiotów
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
Jeśli zaznaczono TAK, proszę wskazać jakie środki są
stosowane i z jakich przepisów sektorowych one wynikają ?

I. Czy podmiot przy przetwarzaniu danych:
1. dokonuje systematycznej, kompleksowej oceny czynników
osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera
się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu i jest podstawą wywołujących sutki prawne wobec
osoby fizycznej lub w podobny sposób znaczącą wpływającą na
osobę fizyczną ?
 TAK
 NIE
2. przetwarza na dużą1 skalę szczególne kategorie danych
osobowych (art. 9 i 10 RODO)?
 TAK
 NIE
3. dokonuje systematycznego monitorowania na dużą skalę
miejsc dostępnych publicznie ?

Duża skala zgodnie z motywem 91 RODO – przetwarzanie znacznej ilości danych osobowych na szczeblu
regionalnym, krajowym, ponadnarodowym, co może wpływać na dużą liczbę osób, których dane dotyczą, które
mogą powodować wysokie ryzyko (ze względu na swój szczególny charakter) gdy zgodnie ze stanem wiedzy
technicznej stosowana jest na dużą skalę nowa technologia – oraz do innych operacji przetwarzania powodujących
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności gdy operacje te
utrudniają osobo, których dane dotyczą, wykonywania przysługujących im praw.
1
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 TAK

 NIE

……………………………………….

……………………………………………

/sporządził, podpis, data/

/zatwierdził, podpis, data/
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Załącznik nr 6

Lista zidentyfikowanych ryzyk

Rodzaj operacji
przetwarzania danych

np. prowadzenie
dziennika
korespondencji w formie
papierowej

Zidentyfikowane
zagrożenia1
Np. wewn., DPC, DUC, N

Podatność2
Nie występują

Poziom ryzyka
Niski (N)

zewnętrzne – Zewn. (zewnętrzne ataki z sieci itp.)
Wewnętrzne – Wewen.(działania pracownika, awaria systemu spowodowana brakiem zasilania itp)
Działania przypadkowe człowieka – DPC (zniszczenie nośnika/dokumentu, utrata nośnika/dokumentu itp.)
Działania umyślne człowieka – DUC (kradzież, zniszczenie nośnika danych/dokumentu, modyfikacja danych, sabotaż itp.)
naturalne – N. (pożar, powódź)
2
a) sprzęt: wrażliwość na zmiany temperatury, wrażliwość na zmiany zasilania,
b) oprogramowanie: brak mechanizmów uwierzytelniania, brak aktualnych poprawek bezpieczeństwa,
c) sieć: brak szyfrowania transmisji, brak dodatkowych, alternatywnych zabezpieczeń,
d) personel: brak procedur rekrutacji, praca bez nadzoru,
e) siedziba: brak kontroli dostępu, brak zabezpieczeń fizycznych,
f) organizacja: brak planów ciągłości, brak audytów, brak procedur funkcjonowania.
1

Decyzja
Poziom ryzyka
akceptowalny.

Uzasadnienie akceptacji
wyliczonego poziomu
ryzyka
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Wzór klauzuli informacyjnej stosowanej po rozpoczęciu stosowania RODO –
w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą

Informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……… z siedzibą w ………
przy ul. ………, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:


…,



…,

2)

inspektorem danych osobowych u Administratora jest ………, e-mail: ………,

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ……… i nie będą
udostępniane innym odbiorcom,

4)

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ………,

5)

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od ……… z siedzibą w ………
przy ul. ………,

6)

posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

7)



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,

8)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ………
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Wzór klauzuli informacyjnej stosowanej po rozpoczęciu stosowania RODO – w
przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……… z siedzibą w ……… przy
ul. ………, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest ………, e-mail: ………,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ……… i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ………,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ………
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Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
……… z siedzibą w ………, ul. ………, numer KRS ………. w celu ………
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.
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........................., dn. ..................... 20........... r.

UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
− nadaję upoważnienie Pani/Panu:
…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

………………………………………………..
(stanowisko)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na
zajmowanym stanowisku, tj. uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych na poziomie odpowiadającym realizowanym obowiązkom.
Upoważnienie niniejsze obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych:
……………………….
……………………….
………………………..
Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia [.....................] o ochronie
danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką ochrony danych osobowych
Pracodawcy.
Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej
pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich
ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w
[.....................].
Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania poufności danych.
Okres ważności
od:
do:

…………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do nadania
upoważnienia

Data wygaśnięcia* ……..………..
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Odwołano, dnia ………………….
....................................................
podpis osoby uprawnionej do odwołania
upoważnienia

* Data rozwiązania stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej
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Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia………… w …………
pomiędzy:

..................../nazwa/……………….PESEL/NIP/REGON/KRS/

z

siedzibą

w

…………..(…….kod pocztowy), ul. ……………….. reprezentowany przez……………,
zwany dalej Administratorem
a

....................

nazwa/……………….PESEL/NIP/REGON/KRS/

z

siedzibą

w

…………..(…….kod pocztowy), ul. ……………….. reprezentowany przez……………,
zwany dalej Przetwarzającym.
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§1
1. Strony zawarły umowę .................... („Umowa Podstawowa”), w związku, z
wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie
danych osobowych w zakresie określonym Umową;
2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje
przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
§2
1.

Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową
Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej
opisanych Danych Osobowych.

2.

Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

3.

Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności:
a)

charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego
[przykład: obsługa księgowa Administratora], zaś

b)

celem

przetwarzania

jest

[przykład:

umożliwienie

Administratorowi

wywiązywania się z prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem
rachunkowości, a także w celu zarządzania finansowego Administratora]
4.

Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):
4.1 Dane zwykłe:
a)
b)
c)
4.2 Dane szczególnych kategorii i dane karne:
a)

....................,

b)

....................1

c)
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4.3 Dane dzieci
a)
b)
c)
4.4 Dane nieustrukturyzowane
a)
b)
c)
5.

Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
a)
b)
c)
§3

1. Przetwarzający

może

(„podpowierzenie”)

powierzyć

w

drodze

konkretne
pisemnej

operacje
umowy

przetwarzania

podpowierzenia

Danych
(„Umowa

Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod
warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku
sprzeciwu.
2. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr
1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.
3. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych
Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu
umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić
udokumentowany

sprzeciw

względem

powierzenia

Danych

konkretnemu

Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa
powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy
aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu
Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych
negatywnych

konsekwencji

Przetwarzający

zgłosi

Administratorowi

w

czasie

umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
4. Dokonując

podpowierzenia

Podprzetwarzającego

do

Przetwarzający

realizacji

wszystkich

ma

obowiązek

obowiązków

zobowiązać

Przetwarzającego
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wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają
zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
5. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi
zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może
to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do
Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę
obowiązków Podprzetwarzającego.
6. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.
§4
Przetwarzający ma następujące obowiązki:
a)

Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi
poleceniami lub instrukcjami Administratora.

b) Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy
przekazują Dane poza EOG.
c)

Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG,
informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia
decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub
zakończenia powierzenia przetwarzania.

d) Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania
Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania
tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy.
e)

Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o
których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

f)

Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu
przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

g) Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale
III RODO („Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę
Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw
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jednostki zostaną pomiędzy Stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi
Praw jednostki odrębnym dokumentem.
h) Przetwarzający współpracuje z

Administratorem

przy wykonywaniu

przez

Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa
w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu,
zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla
ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
i)

Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych
przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje
Administratora

o

stwierdzonej

wątpliwości

(w

sposób

udokumentowany

i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko
Administratorowi z tego tytułu.
j)

Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma
obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w
art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o
planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi
realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w
opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub
zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych
przez Przetwarzającego.

k) Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych
wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i
posiadających odpowiednie upoważnienie.
l)

Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
(wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora
prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem
informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

m) Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane
przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,
Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do
wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
n) Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania
Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
5
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§5
Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy,
udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych
obowiązków.
§6
1. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych,
udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i
technicznych środków ochrony danych.
2. Strony uzgodniły odrębnym dokumentem poziom zabezpieczeń Danych wymagany po
stronie Przetwarzającego.
3. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające,
że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków

technicznych

i

organizacyjnych.

Obie

Strony

zachowują

kopie

przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb
spełnienia wymogu rozliczalności.
§7
1. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia
ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia,
umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje
Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu
naruszenia.
2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką
niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi
spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.
§8
1. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po
uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub
wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których
przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z
przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od
6
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Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych
Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.
2. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie
wykonywanych przez niego zadań.
3. Przetwarzający:
a)

udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

b)

umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie
audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji
audytów lub inspekcji.
§9

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do
ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i
Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej
Umowy.
3. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne
referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż
Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą.
§10
1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z
niedopełnieniem

obowiązków,

które

RODO

nakłada

bezpośrednio

na

Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami
Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody
spowodowane zastosowaniem lub

nie zastosowaniem właściwych środków

bezpieczeństwa.
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2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie
obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
3. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
§ 11
1. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania
powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
a)

usunięcia Danych,

b)

usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że
Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo
państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.

c)

Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30
dni od zawarcia Umowy Powierzenia.

2. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy,
chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
3. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający złoży
Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich
Danych.
§ 12
1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a
Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia.
Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy
Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej
Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
3. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.
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Nagłówek i tytuł Rejestru Naruszeń Ochrony Danych

L.p.

1.

2.

Naruszenie
(stypizowany opis
naruszenia)

Data i
godzina
zgłoszenia
podejrzenia
naruszenia

Data oraz
godzina
Data
stwierdzeni naruszenia/okres,
a
którego dotyczy
naruszenia

Kategoria i ilość osób, których
dotyczy naruszenie

Np. zalanie
archiwum z
dokumentacją
pracowników

Np. Pracownicy; 50 osób

Np. Wyciek
danych z systemu
X

Np. Klienci, ok. 1000 osób

Zakres danych i/lub kategorie danych,
których dotyczy naruszenie

Np. Imię, nazwisko, PESEL, data
urodzenia, data zatrudnienia
Np. Imię, nazwisko, adres e-mail, adres
dostawy, numer telefonu

Osoba/źródło informacji
o zdarzeniu

Miejsce naruszenia

Np. siedziba
administratora

Okoliczności naruszenia - opis charakteru
naruszenia, analiza zdarzenia, przyczyny
wystąpienia

Opis skutków/konsekwencji
naruszenia

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
naruszenie

Podjęte działania - opis środków zastosowanych lub
proponowanych do wdrożenia w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym zastosowane środki zastosowane w celu zminimalizowania
jego negatywnych skutków

Rezultat działań
naprawczych

Osoba odpowiedzialna za
wdrożenie działań naprawczych

Czy zachodzi obowiązek poinformowania Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (Jeśli tak - data i
godzina zgłoszenia; w przypadku wystąpienia
opóźnienia w powiadomieniu - wyjasnienie przyczyn
opóźnienia )

Czy poinformowano
organy ścigania (data
zawiadomienia)

Czy zachodzi obowiązek poinformowania osoby/osób, których
naruszenie dotyczy oraz sposób przekazania informacji wraz
opisem zaleceń dla podmiotów danych

Monitoring działań
naprawczych

