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WSTĘP 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Głównym celem wprowadzenia Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie zgodności przetwarzania 

danych osobowych Administratora Danych z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz jej 

rozporządzeniami wykonawczymi. 

W polityce ustanowione zostają zasady ochrony osób fizycznych oraz sposoby realizacji zabezpieczeń. 

Polityka chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony 

danych osobowych. 

Dokument Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych został opracowany w oparciu o wytyczne 

zawarte w następujących aktach prawnych : 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zmianami) 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o  Danych Osobowych) 

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000) 
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WYJASNIENIA TERMINÓW UŻYWANYCH W DOKUMENTOCH POLITYKI DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Rozporządzenie (RODO) - rozumie się przez to 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) obowiązujące od 25 maja 2018 r.; 

ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018r . o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000), 

zwana dalej „Ustawą”, 

dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osoby fizycznej, 

przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych takie jak : zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie  

i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 

podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora 

poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym 

podmiotom, 

Administrator Danych Osobowych – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. W praktyce często stosowane  jest 

określenie administrator danych osobowych – ADO. Oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot 

lub osobę samodzielnie decydującą  o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przez 

zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami. Nie ma przy tym znaczenia akt, czy podmiot ten jest  

w posiadaniu przetwarzanych danych lub sam je przetwarza, 

Inspektor Danych Osobowych – termin prawniczy, który w prawie polskim został wprowadzony 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę nadzorującą 

z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków technicznych  
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i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni  

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zwanym dalej „IDO” 

zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych 

kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony 

funkcjonalnie lub geograficznie 

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 

pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już 

przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że 

takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi  

i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej  

strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż 

osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia 

administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe 

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; 
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ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKRES 

ZASTOSOWANIA 

 

 
Zasady i procedury określone w niniejszym dokumencie stosuje się do wszystkich osób przetwarzających 

dane osobowe, zarówno do zatrudnionych, jak i pozostałych, które zostały upoważnione do 

przetwarzania. 

Obszar przetwarzania danych obejmuje siedzibę Biura Rachunkowego ATENA S.C. w Kaliszu 

tj. ul. Skalmierzycka 10 

Obszar przetwarzania danych osobowych chroniony jest przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Osoby nieupoważnione mogą znajdować się na obszarze przetwarzania wyłącznie w obecności osób 

upoważnionych lub za wyraźną zgodą Administratora Danych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w obszarze przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe podczas nieobecności osób przetwarzających przechowywane są  

w pomieszczeniach/strefach/meblach z ograniczonym dostępem dla osób nieuprawnionych. 

Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych dobierani są z uwzględnieniem ich 

kompetencji merytorycznych a także kwalifikacji moralnych. Zwraca się uwagę na takie cechy kandydata 

jak uczciwość, odpowiedzialność oraz przewidywalność zachowań. Każda osoba przed przystąpieniem do 

przetwarzania jest szkolona z postanowień niniejszej Polityki i procedur ochrony danych osobowych. 

Każda osoba przed przystąpieniem do przetwarzania danych podpisuje umowę o zachowaniu poufności. 

Ryzyko naruszenia ochrony danych przetwarzanych przez Administratora Danych ze strony osób trzecich 

minimalizowane jest przez podpisanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Zabrania się, bez zaistnienia przesłanek legalności, przetwarzania danych  osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie 

zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, 

orzeczeniu o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym. 

W przypadku zbierania jakichkolwiek danych osobowych na potrzeby Biura Rachunkowego 

„ATENA” bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, osoba zbierająca dane osobowe jest 

zobowiązana do ustalenia, z osobą upoważnioną przez BR ATENA wszelkich procedur, przesłanek 

legalności, treści zgód i formy przekazywania zainteresowanym niezbędnych informacji 

wynikających z przepisów prawa. 
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Jakiekolwiek udostępnienie danych osobowych musi odbywać się w pełnej zgodności z 

przepisami prawa, po uzgodnieniu z osobami upoważnionymi przez BR ATENA i za zgodą ADO. 

 

ADO może przeprowadzić ogólne szacowanie ryzyka, które polega na ukazaniu zagrożeń dla 

bezpieczeństwa danych osobowych wraz z zapisem i uzasadnieniem decyzji o konkretnych 

działaniach związanych z zabezpieczeniem informacji. 

ADO zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości nieuprawnionego lub przypadkowego: 

a) zniszczenia, 

b) utraty, 

c) zmodyfikowania, 

d) nieuprawnionego ujawnienia, 

e) nieuprawnionego dostępu. 

 

Szacowanie ryzyka przeprowadzane jest z perspektywy potencjalnych negatywnych skutków dla 

osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach prowadzonej działalności 

 

Zbiory danych przetwarzane są w systemie informatycznym przez programy InsERT , enova365 

 Gratyfikant GT – kadry i płace 

 Rewizor GT – księgi rachunkowe 

 Rachmistrz GT  - podatkowa książka przychodów i rozchodów 

 Mini Subiekt – wystawianie faktur 

 Enova365 standard Faktura srebro 

Systemy do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów, kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, 

aplikacje do prowadzenia e-sklepu czy fakturowania online, a także kompleksowy system ERP 

Struktura danych wykorzystanych przez system InsERT to : 

Kartoteka pracowników : Imiona Nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania, 

wykształcenie  

Kartoteka klienta  : nazwa firmy, NIP, adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej jej nr. telefonu  

i adres e-mail. 

Systemy nie są odseparowane i następuję pomiędzy nimi wymiana danych. 
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Zbiory danych przetwarzane są również w systemie informatycznym przez program Płatnik. 

Program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów 

ubezpieczeniowych. 

Główne funkcje programu Płatnik: 

 autoaktualizacja  

 synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS 

 tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych 

 podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów 

 import danych z systemów kadrowo-płacowych 

 przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS 

 automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego 

Struktura danych wykorzystanych przez system Płatnik to przede wszystkim  

kartoteka ubezpieczenia  : Imię nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania i nr kodu ubezpieczanego - na 

podstawie kodów ubezpieczeniowych organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek oraz 

klasyfikuje w ramach grup składkowych. Wybór prawidłowego kodu ubezpieczeniowego obciąża 

podlegającego ubezpieczeniu lub płatnika, stąd też tak istotna jest znajomość oraz posługiwanie się 

kodami ZUS przy rejestracji oraz zmianach tytułów ubezpieczeń w ZUS. 

Dane przetwarzane są w sieci komputerowej kategorii 4 , połączenia sieciowe realizowane są przy 

pomocy przełączników sieciowych 10/100/1000Mb/s . Dane są przetwarzane z systemami operacyjnymi 

Windows  10. Komputer główny zasilany jest przez zasilacz awaryjny. Część informacji jest przetwarzana 

na komputerze przenośnym połączonym sieciowo do głównego komputera użytkowanym wyłącznie 

przez współwłaściciela Spółki – Anetę Kubiak. 

W biurze stosuje się następujące zabezpieczenia fizyczne wszystkich pomieszczeń objętych 

przetwarzaniem danych: 

 pomieszczenie biura jest zamykane i wyposażone w szafy i biurka zamykane na klucz  

 budynek główny jest zamykany,   dwa wejścia  w budynku głównym również są zamykane na 

klucz 

W biurze zastosowano następujące środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia 

poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych : 
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 dane osobowe są przetwarzane przez osoby posiadające upoważnienie 

 przeprowadzane są okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych 

 zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami 

zwykłymi 

 zbiory danych osobowych w formie papierowej są przechowywane w zamkniętej szafie na klucz 

 dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób 

mechaniczny za pomocą niszczarki dokumentów 

 osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych i zostały obowiązane do zachowania ich w  tajemnicy  

 zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci 

dyskowej, która to jest przechowywana w szafie zamykanej na klucz 

 zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. wirusy na 

kluczowych jednostkach 

 zainstalowano wygaszacze ekranów stanowiskowych na których przewarzane są dane osobowe 

Dostęp do danych przetwarzanych w postaci elektronicznej możliwy jest po wielostopniowym 

uwierzytelnieniu użytkownika : 

 dostęp do systemu operacyjnego wymaga pełnego uwierzytelnieniami u każdego  

z użytkowników  - login i hasło 

 dostęp do systemów w których przetwarzane są dane osobowe wymaga pełnego 

uwierzytelnienia i każdego użytkownika  - login i hasło  
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Administrator danych – Biuro Rachunkowe ATENA S.C. Arleta Włodarczyk, Aneta Kubiak 

Administrator danych wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa, deklaruje, że wdrożony system 

ochrony danych osobowych będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu. Zakres zarządzania 

bezpieczeństwem informacji obejmuje całą organizację oraz informacje przetwarzane we wszystkich 

procesach. 

Podejście do bezpieczeństwa informacji łączy ze sobą kluczowe reguły: 

  reguła poufności - zapewnienia, że informacja jest przetwarzana jedynie przez upoważnione 

osoby, 

 reguła integralności - zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz metod jej 

przetwarzania, 

 reguła dostępności - zapewnienia, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji, 

 reguła rozliczalności —zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób 

jednoznaczny tylko temu podmiotowi. 

Celem wdrożonego systemu ochrony danych osobowych jest osiągnięcie takiego poziomu 

organizacyjnego i technicznego, który: 

 zapewni adekwatną ochronę informacji oraz zapewni ciągłość procesu ich przetwarzania, 

 zapewni zachowanie poufności, rozliczalności, integralności i dostępności danych osobowych, 

 zagwarantuje adekwatny poziom bezpieczeństwa danych osobowych, bez względu na jej formę, 

w systemach, w których jest przetwarzania, 

 maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, które wynikają z celowej 

bądź przypadkowej działalności, 

 zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania danych 

osobowych, 

 zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach naruszenia ochrony. 
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Powyższe cele realizowane są poprzez: 

 wyznaczenie struktury organizacyjnej zapewniającej optymalny podział i koordynację zadań  

i odpowiedzialności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych, 

 określenie zasad przetwarzania danych osobowych, 

 przyjęcie za obowiązujące przez wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe obowiązujących 

polityk i procedur bezpieczeństwa, 

 przegląd i aktualizację polityk i procedur bezpieczeństwa w celu jak najlepszej reakcji na 

zagrożenia i incydenty. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Uprawnienia i obowiązki Biura Rachunkowego ATENA S.C. Arleta Włodarczyk, Aneta Kubiak  

NIP 6182142601 jako Administratora Danych : 

 Jest zobowiązany do zapewnienia, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie  

z prawem, wdraża wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne. Środki te muszą 

być aktualizowane. Zgodnie z zasadą rozliczalności jest zobowiązany do wykazania, które 

podjęte przez niego działania służą temu celowi 

 Ma obowiązek wprowadzenia polityki ochrony danych, jeśli jest to proporcjonalne  

do czynności przewarzania 

 Jest zobowiązany do działania zgonie z zasadą ochrony danych w fazie projektowania  

i permanentnej ochrony danych , poprzez określenie środków ochrony danych 

organizacyjnych i technicznych na etapie określania celów przetwarzania oraz domyślne 

przetwarzanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne dla osiągniecia celu 

przetwarzania 

 Ma obowiązek zgłaszania organowi nadzorczemu przypadków naruszeń ochrony danych  

i jednocześnie dokumentuje i wprowadza działania zaradcze, o fakcie naruszenia ma także 

obowiązek powiadomić podmiot danych 
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 Dokonuje analizy ryzyka dla danych osobowych i dokonuje  wszystkich lokalizacji oraz 

procesów, w ramach których dochodzi do przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności 

poprzez analizę głównych procesów składających się na działalność Firmy 

 Dokonuje oceny skutków dla ochrony danych i w razie potrzeby konsultuje się z organem 

nadzorczym. Ocena ma miejsce, gdy dany rodzaj przetwarzania powoduje potencjalne ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych, stwierdzenie czy takie ryzyko istnieje pozostaje 

po stronie administratora – zasada rozliczalności 

 Powołuje inspektora danych, lub przeprowadza ocenę, że powołanie go nie jest konieczne, 

zapewnia mu odpowiedni status i niezależność wewnątrz organizacji 

 

Inspektor Danych Osobowych (IDO) 

Uprawnienia i obowiązki IDO 

 zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ,  

w szczególności poprzez : 

a) - informowanie podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,  

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie 

danych i doradzanie im w tej sprawie, 

b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk 

Administratora Danych lub Podmiotu Przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym 

podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego  

w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, 

c) prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, 

d) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania, 

e) współpraca z organem nadzorczym, 

f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, 

g) zarządzanie systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, tj.: 
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 przeciwdziałanie dostępowi do systemu informatycznego osób niepowołanych, 

 przydziela każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu informatycznego, definiuje 

uprawnienia oraz usuwa konta użytkowników, 

 nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych 

osobowych, 

 nadaje na stacjach roboczych hasła dostępu, ujawniając je wyłącznie danemu użytkownikowi, 

 sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, 

na których zapisane są dane osobowe, 

 sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym 

sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności, 

 

OSOBY UPOWANIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Każda osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest 

do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Ochrony Danych  

oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

Istotą powierzenia jest uprawnienie administratora innego podmiotu do przetwarzania danych 

osobowych w jego imieniu w drodze umowy. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać danych 

dla własnych celów. Podmiot przetwarzający staje się odpowiedzialny za przetwarzanie danych obok 

administratora.  

Administrator i podmiot przetwarzający zawierają ze sobą osobną umowę powierzenia 

przetwarzania danych lub umieszczają klauzulę o powierzeniu danych jako integralną część innej 

umowy 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych są nadawane przez Administratora Danych 

Osobowych – na wniosek ADO lub wyznaczonej przez ADO osoby. Upoważnienie jest wystawiane  

w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. 
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UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wykonywane są przez : 

 Zewnętrzna służba BHP  - Usługi BHP Andrzej Kordylas, która korzysta ze zbiorów 

zatrudnionych pracowników w celu przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP  

  Wszelkie zidentyfikowane ryzyka związane z dostarczaniem usług przez stronę trzecią są 

monitorowane. Umowy ze stronami trzecimi, dotyczące udostępniania, przetwarzania  

i zarządzania informacjami Firmy zawierane są z uwzględnieniem niezbędnych wymogów 

bezpieczeństwa oraz w formule wymaganej przepisami RODO. Administrator Danych korzysta 

wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających dane , które zapewniają wystarczające 

gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

spełniło wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Rozporządzenie RODO wprowadza katalog 6 zasad, które zobowiązany jest przestrzegać ADO jak  

i każda osoba upoważniona w firmie do przetwarzania danych osobowych 

 zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych zgodnie  

z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty dla osób których te dane dotyczą 

 zasada ograniczonego celu – dane osobowe zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie 

uzasadnionych celach, nieprzetwarzane dalej niezgodnie z tymi celami, dopuszczone jest 

dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, naukowych, 

historycznych lub statystycznych 

 zasada minimalizacji – gromadzenie danych osobowych adekwatnie i stosownie do celów 

przetwarzania 

 zasada prawidłowości – obowiązek czuwania nad prawidłowością i aktualnością danych, 

podjęcie wszelkich rozsądnych działań dla niezwłocznego usunięcia, bądź sprostowania 

danych nieprawidłowych 
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 zasada ograniczenia przechowywanie – dane osobowe przechowywane w formie 

umożliwiającej identyfikację osoby przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne dla celów przetwarzania,  

 zasada integralności i poufności – przetwarzanie danych w sposób zapewniający odpowiedni 

stopień bezpieczeństwa, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych, za pomocą 

odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych 

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Aby przetwarzanie danych było legalne niezbędne jest spełnienie co najmniej jednego z sześciu 

warunków, którymi są : 

 uzyskanie zgody na przetwarzanie danych od osoby, której dane dotyczą 

 przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonanie umowy, której stroną jest podmiot 

danych, podjęcie przez ADO działań na żądanie takiej osoby jeszcze przed zawarciem 

umowy 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na ADO 

 Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych, lub 

innej osoby fizycznej 

 przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej ADO 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

ADO lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy charakter nadrzędny mają interesy 

osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy ta jest dzieckiem 
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

1. Prawo do bycie poinformowanych o operacjach przetwarzania – wymaga ono by ADO podał 

osobie, której dotyczą dane wszelkie informacje o przeprowadzaniu operacji przetwarzania i jej 

celach. 

2. Prawo dostępu do danych – każda osoba fizyczna powinna mieć zapewniony dostęp do danych 

osobowych dotyczących tej osoby. Ma mieć świadomość przetwarzania i możliwość 

zweryfikowania legalności takiego przetwarzania. 

3. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych – osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od 

ADO sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które są nieprawidłowe. Ma się to 

odbywać z uwzględnieniem celu, dla którego dane są przetwarzane 

4. Prawo do usunięcia danych – podmioty danych mogą żądać od administratora niezwłocznego 

usunięcia danych dotyczących, natomiast ten ma obowiązek usunąć dane osobowe. Żądanie 

osoby, której dane dotyczą należy spełnić : 

 Kiedy dane nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie 

zebrane lub przetwarzane 

 W przypadku, gdy osoba fizyczna wycofa wyrażoną zgodę, a brak jest uzasadnienia 

przetwarzania 

 W przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie – jeśli osoba 

wyrazi sprzeciw, a administrator danych nie będzie w stanie wykazać, że istnieją 

nadrzędne, ważne podstawy dla przetwarzania 

 W przypadku, gdy dane są w inny sposób przetwarzane niezgodnie z prawem 

 W przypadku, gdy dane muszą zostać usunięte na podstawie prawa unijnego lub 

krajowego, które ma zastosowanie do administratora danych 

5. Prawo bycia zapomnianym – prawo osoby, której dotyczą do żądania usunięcia danych przez 

ADO, administrator, który upublicznił dane i do którego zostało skierowane żądanie ma 

obowiązek poinformowania kolejnych administratorów danych aby usunęli wszelkie łącza do 

tych danych, usunięciu mają także ulec dane z wszelkich kopiach danych 
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6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania 

ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach takich jak: 

 Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość jej danych osobowych – na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych  

 Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając  

w zamian ograniczenia ich wykorzystywania 

 Dane potrzebne są do ustalenia, pochodzenia lub obrony roszczeń osoby, której one 

dotyczą, pomimo że administrator nie potrzebuje już tych danych osobowych do celów 

przetwarzania 

7. Prawo do przenoszenia danych -  dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przetwarzanie samych odbywa 

się na podstawie zgody podmiotu danych, w celu wykonania umowy. Istotą jest możliwość  

otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego danych osobowych dostarczanych administratorowi, oraz przesyłania tych danych 

kolejnemu administratorowi 

8. Zakaz profilowania  - dotyczy sytuacji gdzie w oparciu o Pani/Pana dane osobowe Firma 

podejmuje wobec Pani/Pana decyzje w sposób automatyzowany, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

Przetwarzanie danych osobowych zwłaszcza w sposób zautomatyzowany, w systemach 

informatycznych zwiększa niebezpieczeństwo naruszeń.  

Przykłady zagrożeń i sposobów na ich uniknięcie : 

 Ataki na przeglądarki internetowe – korzystanie z konta z wyłączonymi prawami 

administracyjnymi 

 Ataki na pocztę elektroniczną – nieotwieranie podejrzanych załączników do wiadomości 

 Spam – nieodpowiadanie na spam, odpowiedź jest potwierdzeniem, że adres poczty 

użytkownika jest poprawny 

Najpopularniejsze środki bezpieczeństwa : 

 Hasła – stosowanie silnych haseł – wielkie małe litery, cyfry, znaki specjalne, częsta 

zmiana haseł 

 Programy antywirusowe – aktualizacja programów i baz danych wirusów 

 Wykonywanie kopii zapasowych systemu umieszczona na innym nośniku niż dysk twardy 

komputera 

 Korzystanie wyłącznie z bezpiecznych wtyczek i przeglądarek internetowych 

Środki fizycznego zabezpieczenia danych : 

 Zasada „czystego biurka” 

 Blokowanie dostępu do urządzenia w razie oddalenia się ze stanowiska pracy 

 Właściwe utylizowanie urządzeń będących nośnikami danych np. stosowanie niszczarki 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE 

 W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej pracownicy 

zobowiązani są do stosowania zasady tzw. „czystego biurka” Zasada ta oznacza nie 

pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny 

dostęp do nich osobom nieuprawnionym 

 Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane 

osobowe musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści np. 

z wykorzystaniem niszczarek 

 Niedopuszczalne jest wynoszenie materiałów zawierających dane osobowe poza obszar ich 

przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych.  

Za bezpieczeństwo i zwrot materiałów zawierających dane osobowe odpowiada w tym 

przypadku osoba dokonując ich wyniesienia oraj jej bezpośredni przełożony 

 Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniu , w którym przetwarzane są dane 

osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych 

osobowych, chyba że dane te są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem. 
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OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,  

w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.  

W momencie przedawnienia dane zostaną zarchiwizowane na nośniku elektronicznym, bądź 

zniszczone na prośbę osoby, której przetwarzanie danych dotyczy. 

W przypadku złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu wskazanym 

w treści zgody, dane osobowe osoby , której przetwarzanie danych dotyczy są przetwarzane przez okres 

wskazany w złożonym oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie dłużej 

niż do czasu odwołania zgody. 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji przechowywane są przed ADO na czas 

przeprowadzania rekrutacji i niszczone w niszczarkach w momencie jej zakończenia. 

Dokumenty i nośniki zawierające informacje o wysokim poziomie wrażliwości oraz nośniki kopii 

zapasowych są przechowywane w szafie zamykanej na klucz.  

  Niszczenie nośników papierowych wykonane jest poprzez niszczenie ich w niszczarkach, lub może   

się odbywać za po średniactwem profesjonalnych usług firmy zewnętrznej, z zachowaniem zabezpieczeń 

związanych z ochroną poufności niszczonych informacji. Nośniki elektroniczne (tj. płyty CD/DVD, DYSKI 

TWARDE, TASMY) podlegają składowaniu w serwerowni, a następnie fizycznemu zniszczeniu za pomocą 

odpowiednich środków przez firmy zewnętrzne. 
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 Każda osoba, która poweźmie wiadomość w zakresie naruszenia bezpieczeństwa danych przez 

osobę przetwarzającą dane osobowe bądź posiada informacje mogące mieć wpływ na 

bezpieczeństwo danych osobowych, jest zobowiązana fakt ten niezwłocznie zgłosić ADO  

 Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych ADO lub upoważnionej 

przez niego osoby, osoba powiadamiająca powinna : 

- niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków,  

a następnie ustalić przyczyny lub sprawców zaistniałego zdarzenia, jeżeli jest to możliwe , 

- zaniechać dalszych planowanych przedsięwzięć, które mogą utrudnić jego udokumentowanie  

i analizę, 

- udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie 

- nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia IDO lub osoby 

upoważnionej. 

 

KONTROLA PRZETWARZANIA I STANU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Nadzór i kontrolę nad ochroną danych osobowych przetwarzanych sprawuje IDO –  

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych służących do 

przetworzenia danych osobowych  

 Czynności kontrolne przeprowadzane są nie rzadziej niż raz w roku 

 Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół, w którym dokonuje się dokładnego opisu 

zakresu kontroli i przeprowadzonych czynności 

 Protokół podpisywany jest przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Dołącza się go do 

dokumentacji przechowywanej u IDO  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zapoznać się 

przed dopuszczeniem do przetwarzania z niniejszym dokumentem oraz złożyć stosowne 

oświadczenie potwierdzające znajomość jej treści. 

Naruszenie zasad i procedur określonych w niniejszej Polityce może być potraktowana jako 

ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy 

Naruszenie zasad i procedur określonych w niniejszej polityce może być potraktowane jako 

nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
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Załącznik nr 1 -  Ustanowienie Inspektora Danych Osobowych 

 

 

Niniejszym, zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2 Polityki Ochrony Danych oraz reprezentują 

Administratora Danych – NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH 

wyznaczam 

 

Panią/Pana ……………………………………………………………………………………………….. 

na stanowisko Inspektora Danych Osobowych (IDO) w NAZWA ADMINISTRATORA DANYCH 

 

Zakres obowiązków oraz warunki pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych określone  

są w Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz dokumentacją z zakresu 

ochrony danych osobowych wdrożoną dnia …/…/……  (dd/mm/rrrr ) w  NAZWA ADMINISTRATORA 

DANYCH 

 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………. 
(DATA I PODPIS OSOBY WYZNACZONEJ NA    (DATA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

STANOWISKO IDO)     ADMINISTRATORA DANYCH) 
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Załącznik nr 2 – Upoważnienie ADO do nadawania upoważnień 

 

 

 

Niniejszym, zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2 Polityki Ochrony Danych oraz reprezentując 

Administratora Danych - NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH 

 

Upoważniam 

 

Panią/Pana ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inspektora |Danych Osobowych w  NAZWA ADMINISTRATORA DANYCH do nadawania w imieniu 

Administratora Danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………. 
(DATA I PODPIS OSOBY WYZNACZONEJ NA    (DATA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

STANOWISKO IDO)     ADMINISTRATORA DANYCH) 
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Załącznik nr 3 – Wzór upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszy, jako Administrator Danych Osobowych w NAZWA ADMINISTRATORA DANYCH, 

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.), 

 upoważniam 

Imię i nazwisko upoważnionego pracownika :  …………………………………………………….  

do przetwarzania danych osobowych w Biurze Rachunkowym ATENA S.C. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzania danych osobowych w formie tradycyjnej 

(kartoteki, ewidencje, rejestry, spisy, itp.) i elektronicznej, w zakresie  - bez ograniczeń  

 Osoba upoważniona obowiązana jest przetwarzać dane osobowe zawarte w ww. zbiorach 

danych osobowych w zakresie i w sposób wymagany do wypełniania obowiązków służbowych względem 

Administratora Danych. 

 Osoba upoważniona zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym 

upoważnieniem oraz przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 

2002r. Nr 101, poz. 926  ze zm., wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i obowiązującymi  

w NAZWA ADMINISTRATORA DANYCH wewnętrznymi regulacjami w sprawie ochrony danych 

osobowych. 

 Naruszenie ww. obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej  

na podstawie przepisów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych  oraz stanowi ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą rozwiązania umowy o pracę  trybie 

art.52 Kodeksu Pracy. 

 Upoważnienie ważne jest do odwołania. 

 

   ………………………………………………                               …………………………………………………… 

data i podpis upoważniającego   data i podpis osoby upoważnionej 
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Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych 

przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w  NAZWA ADMINISTRATORA DANYCH  

(w szczególności z Polityką Ochrony Danych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym). 

Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych  

i zobowiązuje się do ich stosowania.  

 Świadoma/y jestem obowiązku ochrony danych osobowych na zajmowanych stanowisku  

i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności 

obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po 

odwołaniu upoważnienia, a także po ustaniu zatrudnienia. 

 

 

        ……………………………………………………….. 
        data i podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA  

– oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, iż 

zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich 

zabezpieczeń, do których mam lub będę miał/miała dostęp w związku z wykonywaniem: 

zarówno w trakcie wykonywania umowy, jak i po jej ustaniu. 

 

W szczególności zobowiązuję się do: 

 przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych 

przez Administratora zadaniach 

 zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w związku  

z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora  

 niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych 

zadań przez Administratora  

 zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych 

 ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 

utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane 

przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 
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Zobowiązuję się przestrzegać polityki, instrukcji i procedur, obowiązujących w Centrum Rehabilitacji 

Dziecięcej sp. z o.o. dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności oświadczam, że bez 

upoważnienia nie będę wykorzystywał/wykorzystywała danych osobowych ze zbiorów znajdujących się 

w Biurze rachunkowym ATENA S.C. 

 Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o obowiązujących w Centrum 

Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o. zasadach, dotyczących przetwarzania danych osobowych, określonych 

w „Polityce Bezpieczeństwa” i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”. 

 

Oświadczam, że zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z przepisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych, Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany o grożącej odpowiedzialności karnej. Niezależnie od 

odpowiedzialności przewidzianej w wymienionych przepisach, mam świadomość, że naruszenie zasad 

ochrony danych osobowych, obowiązujących w Biurze Rachunkowym ATENA S.C.  może zostać uznane 

za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować odpowiedzialnością 

dyscyplinarną. 

 

_____________________________________________ 

 Data i czytelny podpis pracownika 
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Załącznik nr 5 – Wzór ustanowienia Administratora Systemów Informatycznych 

 

Niniejszym, zgodnie z dyspozycja Rozdziału 2 Polityki Ochrony Danych oraz reprezentując 

Administratora Danych - NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH 

wyznaczam 

 

Panią/Pana ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

na stanowisko Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w  NAZWA ADMINISTRATORA DANYCH 

 

 Zakres obowiązków oraz warunki pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych 

określone Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz dokumentacją z 

zakresu ochrony danych osobowych wdrożoną dnia …/…/……. (dd/mm/rrrr) w NAZWA 

ADMINISTRATORA DANYCH 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………. 
(DATA I PODPIS OSOBY WYZNACZONEJ NA    (DATA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

STANOWISKO IDO)     ADMINISTRATORA DANYCH) 
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Załącznik nr 6 - Wzór protokołu z kontroli przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych 

osobowych/czynności sprawdzających 

 

 

PROTOKÓŁ 

Z KONTROLI /CZYNNOŚCI SPRAWDZAJACYCH 

w zakresie ochrony danych osobowych 

 

1. Nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej : …………………………………………………………. 

2. Zbiory danych osobowych, których przetwarzanie podlega kontroli : …………………….………………. 

3. Data wykonania czynności kontrolnych : ………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wykonującej czynności kontrolne :……………………………… 

5. Imiona i nazwiska osób udzielających informacji dotyczących ochrony danych osobowych  

w kontrolowanej komórce organizacyjnej : …………………………………………………………………………….. 

6. Ustalenia dokonane w trakcie czynności kontrolnych :……………………………………………………………. 

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………..  ……………………………………………………………. 

data i podpis osoby wykonującej czynności kontrolujące  data i podpis kierownika kontrolowanej kom. organizacyjnej 
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Załącznik nr 6 - Wzór informacji dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 

 Administratorem danych jest  

Biuro Rachunkowe ATENA S.C. Arleta Włodarczyk Aneta Kubiak z siedzibą w Kaliszu 

 przy ul. Skalmierzyckiej 10 

 Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email : biuro@atena-kalisz.pl  

lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

 Biuro Rachunkowe „ATENA” przetwarza następujące kategorie danych osobowych : dane 

identyfikacyjne pracowników tj. imię i nazwisko , pesel, dane adresowe, nr telefonu , dane 

identyfikacyjne kontrahentów tj. imię nazwisko lub pełna nazwa firmy, dane adresowe. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji przez Administratora zadań 

ustawowych i umownych. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 

 W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 

przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego. Dane te można przesłać innemu administratorowi 

mailto:biuro@atena-kalisz.pl
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 W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Biuro nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji 

w sposób automatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 

umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.  

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale  konieczne do 

zawarcia umowy i wykonania usługi. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z rezygnacją 

podpisania umowy. 
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Załącznik nr 7 – Inwentaryzacja zasobów informatycznych 

 

 INWENTARYZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH  

przeprowadzona w dniu:  …………………………………. 

OKREŚLENIE ZASOBU INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

W FORMIE TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ) 

Kartoteki umów z klientami   

[przechowywana w szafie zamykanej na 
klucz głównym biurze] 

1. Imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, rodzaj zamówionej usługi lub towaru, wysokość 
wynagrodzenia, nr telefonu, adres miejsca pracy, adres poczty elektronicznej, nr rachunku 
bankowego, NIP.  

2. Umowy znajdują się w segregatorach, w  razie potrzeby są przeznaczone do wglądu lub 
skanu, w związku z czym w czasie pracy znajdują się na biurku. Po zakończonej pracy 
chowane są do szafy. 

3. Umowy przechowywane są w celu realizacji świadczonych usług, prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

4. - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą) 

-  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z 
zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego) 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako 
dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) 

5. Główne biuro jedyna szafa znajdująca się w pomieszczeniu zamykana na klucz, umowy nie 
są przenoszone do innych miejsc 

6. Umowy przechowywane są przez czas świadczenia usługi, a po jej zakończeniu przez 5 lat  

7. Do umów dostęp posiada osoba prowadząca działalność oraz pracownik zatrudniony, 
zgodnie z zakresem nadanego upoważnienia 

Segregatory z dokumentami 
księgowymi oraz aktami osobowymi 

1. Imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, rodzaj zamówionej usługi lub towaru, wysokość 
wynagrodzenia, nr rachunku bankowego, NIP 

2. Faktury znajdują się w segregatorach w porządku chronologicznym, w  razie potrzeby są 
przeznaczone do wglądu lub kserokopii, w związku z czym w czasie pracy znajdują się na 
biurku. Po zakończonej pracy chowane są do zamykanego na klucz biurka. 

3. Faktury przechowywane są w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz 
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Akta osobowe przechowywane są w szafie zamykanej na klucz 

5. Główne biuro szafy zamykane na klucz Segregatory opisane symbolem 
 w żaden sposób nie identyfikującym nazwy lub danych firmy 

6. Faktury przechowywane są przez 5 lat od daty wystawienia 

7. Do faktur i akt osobowych dostęp posiada osoba prowadząca działalność oraz pracownik 
zatrudniony  

 

 

 

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  

Ewidencja korespondencji wraz z 
załącznikami w programie do obsługi 

poczty elektronicznej „…………”,  
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Pliki zapisywane lokalnie na dyskach twardych komputerów służbowych obejmujące skany dokumentów opisanych w części 
„papierowej” oraz dokumenty elektroniczne stworzone w związku z  przygotowaniem i obsługą kategorii informacji opisanych w części 

„papierowej” 
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Załącznik nr 8 – Wykaz pomieszczeń 

 

WYKAZ POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE 
(wszystkie miejsca, pomieszczenia, pokoje, w których dokonuje się operacji na danych osobowych) 
 

L.p. Lokalizacja – adres 
Precyzyjne określenie 

pomieszczenia 
Dział/osoba użytkująca 

pomieszczenie 
Zabezpieczenie pomieszczenia 

1.  62-800Kalisz,  
ul. Skalmierzycka 10 

Lokal nr 3  
Biuro Rachunkowe  

ATENA SC 

- współwłaścicielki  

Aneta Kubiak 

Arleta Włodarczyk 

-zatrudniony pracownik : 

Beata Bober 

drzwi zamykane na klucz,  
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Załącznik nr 9 – szacowanie ryzyka 

 

METODOLOGIA SZACOWANIA RYZYKA(OGÓLNE SZACOWANIE RYZYKA) 

 

1. Należy ustalić kontekst, czyli wskazać, w stosunku do czego przeprowadza się szacowanie ryzyka, 
z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji – np. papierowa kartoteka z aktami 
osobowymi pracowników przechowywana w drewnianej szafie zamykanej na klucz w głównym 
biurze w ramach obowiązków pracodawcy. 

2. Przy szacowaniu ryzyka, rozpatrywaniu scenariuszy i decydowaniu o oddzielnych zasobach,  

należy objąć nim cały „cykl życia” informacji – od jej wpłynięcia lub wygenerowania, do 

zarchiwizowania lub usunięcia. 

3. Przed przystąpieniem do szacowania należy ustalić osobę bezpośrednio odpowiedzialną za  

rozpatrywany zasób informacyjny. 

4. Należy ustalić wartość zasobu informacyjnego (np. w skali od 1 do 4), w zależności od rodzaju i 

znaczenia informacji w nim zawartych - czy są tam informacje o stanie zdrowia, wysokości 

wynagrodzenia, czy jedynie o adresie zamieszkania i wykształceniu. Jak na poniższej tabeli: 

 

5. Po ustaleniu kontekstu rozpatrujemy scenariusze możliwych zagrożeń, których lista została 

zawarta w tabelach I-II (dla dokumentów papierowych) oraz III-IV (dla dokumentów 

elektronicznych).  

6. Jeżeli w odniesieniu do naszej działalności potrafimy wskazać inne, nieprzewidziane we wzorze 

scenariusze zagrożeń – należy je dopisać do kolejnych wierszy w odpowiednich tabelach. 

7. Jako pomoc przy rozpatrywaniu scenariuszy można wykorzystać przykładowo uzupełnione 

tabele, pamiętając jednak, by rozpatrzeć je w odniesieniu do własnej działalności. 

8. Przy rozpatrywaniu scenariuszy musimy wziąć pod uwagę „aktywa wspierające”, czyli narzędzia, 

lokalizacje, ludzi bezpośrednio wykorzystujących np. konkretne dokumenty lub programy, dla 

których przeprowadzane jest szacowanie. 

Wartość zasobu Kategorie informacji 

(4) Wrażliwe Wyłącznie: dane dotyczących zdrowia, pochodzenia rasowego, 
etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, 
światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane 
genetyczne, dane biometryczne (w celu identyfikacji), dane dotyczące 
seksualności, orientacji seksualnej 

(3) Finansowe Np. wysokość wynagrodzenia, historia operacji finansowych, 
dokumenty związane z korzystaniem z usług bankowości, inwestycje, 
katy kredytowe, faktury, dokumenty ubezpieczeniowe odnoszące się do 
statusu materialnego 

(2) Behawioralne 
(świadczące o zachowaniu) 

Np. zwykła historia przeglądania stron internetowych, informacje o 
lokalizacji (np. z aplikacji do nawigacji), informacje o ruchu sieciowym 
(bilingi, numer IP), informacje o osobistych nawykach i zwyczajach 

(1) Proste Np. Imię nazwisko, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, 
wykształcenie, dane kontaktowe (adres mail, nr telefonu) 
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9. Przy rozpatrywaniu scenariuszy uwzględniamy też obecnie stosowane (na moment szacowania 

ryzyka) zabezpieczenia przed realizacją konkretnego scenariusza. 

10. To przede wszystkim od tego, jakie „podatności” posiadają „aktywa wspierające” zależy ustalenie 

„prawdopodobieństwa” realizacji konkretnego scenariusza. 

11. Np. szafa drewniana jest bardziej podatna na spalenie w wyniku pożaru niż szafa metalowa, 

pomieszczenie na parterze jest bardziej podatne na włamanie niż pomieszczenie na piętrze, 

praca w warunkach podróży służbowych oznacza większą podatność na zagubienie dokumentów 

lub sprzętu niż praca w trybie stacjonarnym, starsza wersja systemu operacyjnego jest bardzie 

podatna na złośliwe oprogramowanie niż nowsza. 

12. Należy ustalić, jakie może być ich źródło zagrożeń np.  własny pracownik, klient, złodziej, 

włamywacz, haker, czynniki klimatyczne itd. 

13. Poprzez rozpatrywanie scenariuszy staramy się odpowiedzieć na pytanie, co może spowodować 

(co może być źródłem oraz poprzez jakie podatności może się to zrealizować): 

- utraty dostępności  

- utraty poufności  

- utraty integralności  

14. Dotkliwość naruszenia będzie pochodną ustalenia wartości zasobu, ale będzie ona zależała także 

od kontekstu rozpatrywanego scenariusza np. od intencji sprawcy, źródła zagrożenia, długości 

trwania skutku, przewidywanego praktycznego wpływu na sytuację osoby fizycznej. Przy ocenie 

dotkliwości należy kierować się wskazaniami zawartymi w macierzy ryzyka wskazanej w pkt 17. 

15. Dotkliwość naruszenia musimy oceniać z perspektywy osoby, której potencjalne naruszenie 

może dotyczyć, inaczej mówiąc, musimy postarać się odpowiedzieć na pytanie, co złego 

mogłoby się stać osobie, której danych dotyczyłby konkretny scenariusz, z jakimi trudnościami 

spotkałaby się ta osoba. 

16. Poziom ryzyka określamy w ramach skali przedstawionej na macierzy ryzyka (NISKIE, ŚREDNIE, 

PODWYŻSZONE, WYSOKIE). 

17. Poziom ryzyka wynika z kombinacji stwierdzonego prawdopodobieństwa ze stwierdzonym 

stopniem dotkliwości (jak w załączonej macierzy ryzyka). 

18. Po zidentyfikowaniu podatności aktywów wpierających, źródeł ryzyka oraz stwierdzeniu 

istniejącego poziomu ryzyka – możemy je zaakceptować, jeżeli jest NISKIE tzn. nie ma powodu by 

stosować nowe, dodatkowe zabezpieczenia. Jest to pożądany do osiągnięcia, docelowy poziom 

ryzyka. 

19. W przypadku stwierdzenia WYSOKIEGO poziomu ryzyka w odniesieniu do konkretnego 

scenariusza, należy priorytetowo odpowiedzieć na pytania (jak w ostatniej kolumnie w 

przykładowo uzupełnionych tabelach scenariuszy I-IV) – jakie dodatkowe zabezpieczenia mogą 

wpłynąć na zredukowanie poziomu ryzyka, w większości przypadków zredukowanie poziomu 

ryzyka można osiągnąć poprzez zastosowanie nowych, dodatkowych zabezpieczeń, które 

eliminują podatności (np. wymiana szafy z drewnianej na metalową, aktualizacja systemu 

operacyjnego, wprowadzenie zasady szyfrowania niektórych dysków przenośnych itd.) 

wpływające na zmniejszenie prawdopodobieństwa realizacji scenariusza. 
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20. W przypadku stwierdzenia PODWYŻSZONEGO poziomu ryzyka, należy także sformułować listę 

dodatkowych zabezpieczeń, które mogłyby wpłynąć na redukcję poziomu ryzyka, różnica polega 

na tym, że w planie postępowania z ryzykiem, opisanym w protokole szacowania ryzyka należy w 

pierwszej kolejności wprowadzić te zabezpieczenia, które zredukują WYSOKIE ryzyko (tzn. w 

pierwszej kolejności wydajemy budżet na te zabezpieczenia, które zredukują WYSOKIE ryzyko, a 

nie PODWYŻSZONE). 

21. W przypadku stwierdzenia ŚREDNIEGO poziomu ryzyka, możliwe jest jego zaakceptowanie, 

rekomendowane jest jednak by sformułować listę dodatkowych zabezpieczeń redukujących 

poziom ryzyka, które zostaną wprowadzone, o ile będzie to możliwe i zostaną wygospodarowane 

środki. W przypadku jego akceptacji należy pilnie monitorować, czy nie powoduje do dalszych 

negatywnych następstw w praktyce. 

22. Efektem szacowania ryzyka będzie protokół szacowania ryzyka, który powinien zawierać 

określenie stwierdzonych poziomów ryzyka dla konkretnego zasobu (pomocniczo można 

wykorzystać przykładowo uzupełniony protokół),  oraz zawarty w pkt 4 plan postępowania z 

ryzykiem, zawierający opis decyzji co do zredukowania wskazanych poziomów ryzyka (do 

NISKIEGO lub ŚREDNIEO), oraz wybór środków, którymi ten cel zostanie osiągnięty. 

23. W ramach planu postępowania z ryzykiem należy wskazać, jakie podatności zostaną 

wyeliminowane lub ograniczone przez wprowadzane zabezpieczenie oraz określić czas w 

perspektywie nowe zabezpieczeni zostanie wdrożone. 

24. Domyślnie przyjmuje się, że osoba sporządzająca protokół szacowania ryzyka jest odpowiedzialna 

z wdrożenie zabezpieczeń wskazanych w planie postępowania z ryzykiem, może to być inna 

osoba, ale należy wyraźnie zadbać o świadomość tego obowiązku. 

25. Szacowanie ryzyka powinno być przeprowadzone dla wszystkich sposobów, operacji lub 

czynności przetwarzania, tak istniejących, jak i tych, które zostaną wprowadzone w przyszłości. 

26. Oszacowane ryzyka powinny zostać poddawane okresowym przeglądom nie rzadszym niż raz na 

rok, a przypadku zmian okoliczności mogących mieć wpływ na stwierdzone poziomy ryzyka, 

szacowanie należy powtórzyć. 

27. W przypadku wykonywania kolejnych przeglądów ryzyka lub wykonywania nowego szacowania 

ryzyka, przy ustalaniu prawdopodobieństwa  realizacji scenariuszy należy uwzględnić incydenty i 

zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy poszczególnymi przeglądami lub szacowaniami ryzyka. 

28. W przypadku ustalenia, że prowadzone są operacje przetwarzania związane z obowiązkiem 

sporządzenia szczegółowego raportu zawierającego ocenę skutków dla ochrony danych w 

rozumieniu art. 35 RODO – czyli operacje przetwarzania, które wiążą się z dużym 

prawdopodobieństwem możliwości powodowania wysokiego ryzyka naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych (dla tych operacji konieczne będzie sporządzenie dodatkowego raportu, 

najlepiej zgodnie z normą ISO 29134). Dotyczyć to będzie tych operacji przetwarzania, dla 

których po przeprowadzeniu ogólnego szacowania ryzyka i wprowadzeniu planu postępowania z 

ryzykiem, nie uda się zredukować wysokiego ryzyka (lub tych, które znajdą się na liście operacji 

przetwarzania wydanej przez organ nadzorczy – Prezesa UODO). 
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Załącznik nr 10 – tryb modyfikacji/wycofania upoważnienia do  

przetwarzania danych osobowych 

 

 

ODWOŁANIE / MODYFIKACJA*)  

UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Data odwołania / modyfikacji*) upoważnienia: ............................... 

Niniejszym odwołuję / modyfikuję upoważnienie nadane Pani/Panu  

……………………….………………….…………………………………………….…..…. 

zatrudnionej/-emu na stanowisku ……..………………………………………………..…... 

w ……………………………………………………………………………………….……. do dostępu do: 

a) Zbioru danych osobowych:  

……..………………………………………………………………………………….. 

b) Systemu / programu:  

……..…………………………………………………………………………………. 

    
                     Wystawił: ……………………………………………………….. 
    (data i podpis osoby w imieniu Administratora Danych) 

 

                        ……………………………………………………….. 
     (data i podpis osoby, której upoważnienia dotyczy) 
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Załącznik nr 11 – wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych 

 

 

……………...……. 
(miejscowość, data) 

 
Administrator danych 

Firma Handlowa „SKY” s.c. WIOLETTA CIOTKOWSKA, EWELINA GOLA 

z siedzibą w Kaliszu (62-800), 

przy ul. Podmiejskiej 32 lok. 29 

                                                                    Generalny Inspektor Ochrony Danych/  

                                                             Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

                                                                                                              ul. Stawki 2 

                                                                                                       00-193 Warszawa 

 
ZGŁOSZENIE 

W SPRAWIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszym w trybie art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgłaszam naruszenie 

ochrony danych osobowych, które miało miejsce w dniu … w … . 

 

1. 
Charakter naruszenia 

ochrony danych: 

Np. Przesłanie przez pracownika wiadomości e-mail 

do błędnego adresata (nieznana osoba) zamiast do 

współpracownika wraz z załącznikiem w formacie 

pliku Excel (niezabezpieczonego) zawierającego 

dane klientów (takie jak: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, nr. dowodu tożsamości,, 

numer telefonu, adresy e-mail, numery kart 

kredytowych)    

2. 

Kategoria i przybliżona 

liczba osób, których dane 

dotyczą: 

Np. Klienci. Liczba osób, których dane dotyczą 

5681. 

3. 
Liczba rekordów, których 

dotyczy naruszenie: 
Np. 821 

4.  
Możliwe konsekwencje 

naruszenia ochrony danych: 

Np. Powstanie szkód majątkowych u osób 

fizycznych, takich jak utrata kontroli nad własnymi 

danymi osobowymi lub kradzież lub sfałszowanie 

tożsamości, strata finansowa 

5.  

Środki zastosowane lub 

proponowane w celu 

zaradzenia naruszenia 

Np. Wdrożenie stosownych środków 

kryptograficznych, w tym w tym pseudonimizacja, 

zakaz przesyłania załączników zawierających dane 
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ochrony danych osobowych, 

w tym zastosowane środki 

w celu zminimalizowania 

ewentualnych negatywnych 

skutków naruszenia 

ochrony danych: 

osobowe w sposób niezabezpieczony.   

6. 
Dane inspektora ochrony 

danych* 

Np. Anna Bezpieczna, nr. telefonu: XXX XXX XXX, 

adres e-mail: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….** 

 

       ………………………………………………………………………………  

(czytelny podpis administratora danych, zgodnie z reprezentacją podmiotu) 

 

* W przypadku niepowołania należy wskazać inny punkt kontaktowy.  

**W przypadku zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, 

administrator danych zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w przedmiocie przyczyn opóźnienia. 
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Załącznik nr 12 – procedura rozpatrywania naruszeń ochrony danych osobowych  

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie osoby, które mają styczność z danymi osobowymi powinny być uświadomione o 

potencjalnych, najbardziej prawdopodobnych naruszeniach ochrony danych osobowych 

właściwych dla swojego obszaru działania oraz zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o 

potencjalnych naruszeniach bezpośredniego przełożonego. 

2. Przynajmniej raz w roku, należy dokonać przeglądu scenariuszy zawartych w Tabelach I-IV 

(Ogólne szacowanie ryzyka) zawierających listę przykładowych scenariuszy potencjalnych 

naruszeń w formie dyskusji ze wszystkimi osobami upoważnionymi do przetwarzania lub 

reprezentantami poszczególnych działów. 

3. Z dyskusji sporządza się notatkę, która powinna uwzględniać ustalone wnioski co do 

uwzględnienia nowych scenariuszy zagrożeń – lub braku konieczności modyfikacji dotychczas 

rozpatrywanych scenariuszy zagrożeń. 

4. Po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych, należy 

niezwłocznie zbadać okoliczności zgłaszanego zdarzenia. 

5. Badanie okoliczności zdarzenia nie może zostać ukończone później, niż w ciągu 24 godzin od 

powzięcia informacji o potencjalnym naruszeniu. 

6. W przypadku zdarzeń, które wymagają dłuższej analizy do stwierdzenia lub wykluczenia 

naruszenia należy przygotować pisemne  uzasadnienie konieczności dłuższego badania. 

7. Po zbadaniu naruszenia należy uzupełnić część pierwszą protokołu naruszenia, który znajduje się 

poniżej, podając wszystkie wymagane w niej informacje. 

8. W przypadku potwierdzenia, że do naruszenia ochrony danych osobowych doszło, należy 

niezwłocznie przystąpić do uzupełnienia części drugiej protokołu, z uwzględnieniem kroków 

wskazanych w pkt 9-18: 

9. Należy ustalić jakich kategorii danych osobowych dotyczyło stwierdzone naruszenie, dokonując 

wyboru jednej z 4 kategorii wskazanych w tabeli poniżej: 

Wartość zasobu Kategorie informacji 

(4) Wrażliwe Wyłącznie: dane dotyczących zdrowia, pochodzenia rasowego, etnicznego, 
poglądów politycznych, przekonań religijnych, światopoglądowych, 
przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 
biometryczne (w celu identyfikacji), dane dotyczące seksualności, orientacji 
seksualnej 

(3) Finansowe Np. wysokość wynagrodzenia, historia operacji finansowych, dokumenty 
związane z korzystaniem z usług bankowości, inwestycje, katy kredytowe, 
faktury, dokumenty ubezpieczeniowe odnoszące się do statusu materialnego 

(2) Behawioralne 
(świadczące o 
zachowaniu) 

Np. zwykła historia przeglądania stron internetowych, informacje o lokalizacji 
(np. z aplikacji do nawigacji), informacje o ruchu sieciowym (bilingi, numer ip), 
informacje o osobistych nawykach i zwyczajach 

(1) Proste Np. Imię nazwisko, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, wykształcenie, 
dane kontaktowe (adres mail, nr telefonu) 

10. Jeżeli naruszenie dotyczyło danych z kategorii: 
- „Proste” nadajemy naruszeniu 1 pkt 

- „Behawioralne” nadajemy naruszeniu 2 pkt 
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- „Finansowe” nadajemy naruszeniu 3 pkt  

- „Wrażliwe” nadajemy naruszeniu 4 pkt 

 (punkty za kategorie danych nie sumują się, należy przyjąć najwyższą możliwą) 

11. Należy uwzględnić kontekst, który może albo podwyższyć wynik (np. z 1 na 4), albo obniżyć wynik 
(np. z 4 na 1). W każdej sytuacji, w której modyfikujemy wynik bazowy musimy wyraźnie 
uzasadnić motywy zmiany punktacji. 

12. Elementy naruszenia, które zwiększają wynik podstawowy: 
- ilość danych na temat konkretnej osoby  (czy chodzi o pojedynczy dokument, czy zestaw 

dokumentów, czy chodzi np. o informacje z ostatniego tygodnia, czy   ostatniego roku), 

- specyficzny profil działalności podmiotu, którego naruszenie dotyczyło (czy firma bierze udział 

w programie zatrudniania osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, czy działalność dotyczy np. 

usług medycznych, czy może świadczyć o światopoglądzie, orientacji itd.), 

- specyficzna rola, sytuacja osoby (lub osób), których naruszenie dotyczyło (np. wyciek 

prywatnych numerów telefonów osób powszechnie znanych, np. popularnej drużyny 

piłkarskiej). 

13. Elementy naruszenia, które zmniejszają wynik podstawowy: 

- nieaktualność, nieprawidłowość danych, np. lista adresowa zawierająca adresy, na które nie 

mogły być doręczone przesyłki,  

- publiczna dostępność danych, jeżeli przed naruszeniem dany były publicznie dostępne lub z 

łatwością mogą być zebrane z publicznie dostępnych źródeł, 

- natura informacji, gdy z kontekstu wynika, że w oczywisty sposób informacje nie zaszkodzą 

osobie lub osobom, której dane dotyczą. 

Przykład sytuacji, w której kontekst nie podwyższa wyniku: 
 kartka z imionami i nazwiskami uczestników standardowego szkolenia firmowego zostaje 

„wywiana” przez okno. Na kartce były „dane proste”, a z samej sytuacji nie wynikają 

żadne okoliczności dodatkowe. 

Przykład sytuacji, w której kontekst podwyższa wynik: 

 kartka z imionami i nazwiskami zostaje wywiana przez okno z organizacji zajmującej się 

pomocą osobom uzależnionym od alkoholu, zestawiając imiona i nazwiska zawarte na 

kartce ze źródłem, z którego pochodzi, można wywnioskować, że zakres ujawnionej 

informacji obejmuje osoby uzależnione od alkoholu, dane o nałogach, a więc dane 

wrażliwe – wynik punktowy ulega zwiększeniu poprzez kontekst z 1 do 4. 

Przykład sytuacji, w której kontekst obniża wynik: 

 Wywiane przez okno lub zgubione zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Jana 

Kowalskiego, z którego jednak wynika tylko tyle, że Jan Kowalski jest całkowicie zdrowy. 

Formalnie jest to informacja dotycząca stanu zdrowia, a więc punktacja bazowa wynosi 

4, jednak z kontekstu wynika, że w żaden sposób nie wpłynie to negatywnie na sytuację 

wspomnianej osoby – inaczej byłoby w przypadku, gdyby z określonego zaświadczenia 

wynikała określona choroba lub choćby dolegliwości. 

14. Po ustaleniu Kategorii Informacji (KI) oraz uwzględnieniu kontekstu, należy uwzględnić 
elementy, które wpływają na Łatwość Identyfikacji (ŁI) (ten czynnik należy uwzględnić przy 
wyliczaniu Dotkliwości wyłącznie w przypadku naruszenia poufności, jeżeli doszło  wyłącznie do 
naruszenia dostępności, należy zastosować punktację wskazaną w pkt 17): 
a) Imię i nazwisko – przyporządkowujemy wynik punktowy: 
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 0.25 pkt – jeżeli imię i nazwisko jest zawarte, ale w skali kraju jest to bardzo popularne 

nazwisko (np. Jan Kowalski). 

 0.5 pkt – jeżeli imię i nazwisko jest zawarte, i jest to raczej rzadko spotykane w skali kraju 

nazwisko. 

 0.75 pkt – jeżeli w niewielkim mieście jedynie kilka osób nosi to samo imię i nazwisko, lub 

wyłącznie jedna osoba (a incydent można powiązać z miejscem zamieszkania). 

 1 pkt – jeżeli występuje razem z datą urodzenia oraz adresem poczty elektronicznej. 

b) Numer dowodu osobistego, paszportu, PESEL 

 0.25 pkt – jeżeli w ramach naruszenia ujawniono wyłącznie konkretny numer, bez 

powiązania go z konkretnym imieniem, nazwiskiem, lub innymi informacjami na 

podstawie których możliwe jest ustalenie tożsamości. 

 0.75 pkt – jeżeli w ramach numeru zawarta jest data urodzenia (jak np. w numerze PESEL) 

i jest to powiązane z innymi informacjami np. adres zamieszkania lub adres poczty 

elektronicznej. 

 1 pkt – w przypadku np. skanu dowodu osobistego wraz ze zdjęciem. 

c) Numer telefonu, adres zamieszkania 

 Jeżeli identyfikacja tożsamości bazuje wyłącznie na jednym z tych czynników: 

 0.25 pkt – jeżeli naruszenie nie ma charakteru lokalnego, a numeru lub adresu nie ma w 

publicznie dostępnym rejestrze (np. w książce telefonicznej). 

 0.5 pkt – jeżeli naruszenie ma charakter lokalny, a numeru lub adresu nie ma w publicznie 

dostępnym rejestrze (np. w książce telefonicznej), choć z uwagi na lokalny charakter jest 

możliwe ustalenie tożsamości. 

 1 pkt – jeżeli numer lub adres znajduje się w publicznie dostępnym rejestrze. 

d) Adres poczty elektronicznej (mail) 

 0.25 pkt – jeżeli mail nie zawiera w sobie dodatkowych danych identyfikacyjnych (np. 

imienia) i nie jest używany jako główny adres poczty elektronicznej. 

 0.75 pkt – jeżeli mail nie zawiera w sobie dodatkowych danych identyfikacyjnych (np. 

imienia), ale jest używany jako główny (można go odnaleźć poprzez wyszukiwarkę). 

 1 pkt – jeżeli zawiera dodatkowe dane identyfikujące i jest używany jako główny (można 

go odnaleźć poprzez wyszukiwarkę). 

e) Wizerunek (np. zdjęcie) 

 0.25 pkt – wizerunek jest niewyraźny (np. pochodzi z kamery przemysłowej ze znacznego 

dystansu) 

 0.5 pkt – wizerunek jest niewyraźny, ale zwiera dodatkowe informacje np. o specyficznej 

lokalizacji lub otoczeniu, które mogą ułatwić identyfikację 

 0.75 pkt – wizerunek jest dobrej jakości, ale brakuje dodatkowych informacji, które mogą 

ułatwić identyfikację 

 1 pkt – wizerunek jest wyraźny i zawiera dodatkowe informacje ułatwiające identyfikację 

(np. lokalizację, specyficzne otoczenie) 

f) Numer identyfikacyjny, nick (pseudonim) lub inicjały 

 0.25 pkt – jeżeli w żaden sposób z tych informacji nie można wywnioskować powiązania z 

tożsamością konkretnej osoby. 

 0.5 pkt – jeżeli informacje zawierają w sobie dodatkowe dane np. imię, lub są powiązane z 

mailem. 

 1 pkt – jeżeli z informacji wynika imię i nazwisko. 
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15. Po ustaleniu Kategorii Informacji (KI), uwzględnieniu Kontekstu oraz czynników mających wpływ 
na Łatwość Identyfikacji (ŁI)  należy uwzględnić Charakter Naruszenia(CN) 

16. Przyporządkowujemy punkty za Charakter Naruszenia: 
a) Naruszenia poufności 

 0.25 pkt – jeżeli dane zostały ujawnione ograniczonej liczbie znanych odbiorców 

 0.5 pkt – jeżeli dane zostały ujawnione nieograniczonej liczbie nieznanych obiorców (np. 

opublikowane w Internecie) 

b) Naruszenia integralności 

 0.25 pkt – jeżeli doszło do wprowadzenia nieprawidłowej informacji, została ona 

nieprawidłowo wykorzystana, ale istnieje możliwość naprawienia błędu poprzez 

przywrócenie poprzedniego stanu 

 0.5 pkt – jeżeli doszło do wprowadzenia nieprawidłowej informacji, została ona 

nieprawidłowo wykorzystana, i nie ma możliwości powrotu do stanu prawidłowego 

c) Naruszenia dostępności 

 0.25 pkt – czasowy brak dostępności (informacje można odtworzyć poprzez naprawę, 

zgranie z kopii zapasowej lub uzyskanie od osoby informacji po raz kolejny) 

 0.5 pkt – trwała utrata dostępności (nie można żadnym sposobem przywrócić utraconych 

informacji) 

d) Działanie umyślne 

 0.5 pkt – jeżeli naruszenie było efektem celowego działania, do ogólnego wyniku 

charakteru naruszenia należy dodać 0.5 pkt 

17. Jeżeli zdarzenie polega wyłącznie na naruszeniu dostępności lub integralności, zamiast Łatwości 
Identyfikacji (ŁI) przyporządkowujemy punkty za Trudność Przywrócenia (TP): 

 0,5 pkt  – jeżeli można przywrócić informację lub prawidłową jej treść w niedługim czasie, 

bez konieczności współpracy z osobami, których danych naruszenie dotyczyło 

 1 pkt  – jeżeli można przywrócić informację lub prawidłową jej treść w niedługim czasie, 

ale będzie do wymagało współpracy z osobami, których danych dotyczyło naruszenie 

 2 pkt – jeżeli bezpowrotnie utracono możliwość przywrócenia informacji lub prawidłowej 

jej treści 

18. Wynik w postaci określenia stopnia dotkliwości otrzymujemy w następujący sposób: 

D=KI*ŁI+CN, czyli Dotkliwość = Kategoria Informacji pomnożony przez Łatwość Identyfikacji, 

dodać Charakter Naruszenia (ten wzór stosujemy wyłącznie w sytuacji, w której naruszenie ma 

charakter naruszenia poufności) 

Np. Jeżeli naruszenie polegało na omyłkowym wysłaniu maila z plikiem z imionami, nazwiskami 
oraz informacją o wysokości wynagrodzenia własnych pracowników do klientów: 
Kategoria Informacji (KI) – 3 pkt (brak modyfikacji punktacji przez kontekst) 

Łatwość Identyfikacji (ŁI)  – 0.75 pkt (imiona i nazwiska w powiązaniu z miejscem pracy) 

Charakter Naruszenia (CN) – 0.25 pkt (naruszenie poufności do znanego, zamkniętego kręgu 

obiorców) 

D=3 * 0,75 +0,25 

Dotkliwość (D) = 2.5 

Wniosek – Naruszenie należy zgłosić do organu nadzorczego, ale nie trzeba o nim informować 

osób, których naruszenie dotyczyło. 
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Jeżeli naruszenie polegało wyłącznie na utracie dostępności lub integralności, ale gdy nie doszło 

do utraty poufności, stosujemy następujący wzór: 

D=KI*TP (gdzie TP oznacza Trudność Przywrócenia, o której mowa w pkt. 17) 

 

Punktacja Określenie 

stopnia 

dotkliwości 

Opis 

Poniżej 2 

punktów 

NISKA Osoby nie odczują naruszenia lub mogą napotkać kilka 
niedogodności, które pokonają bez problemu (czas poświęcony 
na ponowne wprowadzanie informacji,  chwilowe 
rozdrażnienie, poirytowanie itp.). 

Pomiędzy 2 a 3 

punkty 

ŚREDNIA Osoby mogą napotkać zauważalne niedogodności, które będą 
w stanie przezwyciężyć pomimo kilku trudności (dodatkowe 
koszty, odmowa dostępu do usług biznesowych, strach, brak 
zrozumienia, stres, niewielkie dolegliwości fizyczne itd.) 

Pomiędzy 3 a 4 

punkty 

WYSOKA Osoby mogą napotkać znaczące konsekwencje, które powinny 
być w stanie przezwyciężyć, choć z poważnymi trudnościami 
(sprzeniewierzenie funduszy, utrata wiarygodności kredytowej, 
szkody materialne, utrata zatrudnienia, wezwanie do sądu, 
pogorszenie stanu zdrowia itp.). 

Powyżej 4 

punktów 

BARDZO 

WYSOKA 

Osoby mogą napotkać znaczne, a nawet nieodwracalne 
konsekwencje, których mogą  nie przezwyciężyć (trudności 
finansowe, takie jak znaczny dług lub brak możliwości 
zatrudnienia, długoterminowe dolegliwości psychologiczne lub 
fizyczne, śmierć itp.). 

 

 

PROTOKÓŁ 

Nr: …………………. 

naruszenia ochrony danych osobowych 

Osoba sporządzająca: …………………….. 

Data i godzina poinformowania osoby sporządzającej: ………………………………….. 

Data i godzina rozpoczęcia badania ……………………………………………………….. 

Data i godzina zakończenia badania ………………………………………………………. 

Data i godzina badanego zdarzenia ……………………………………………………….. 

Data i godzina zatwierdzenia CZĘŚCI I……………………………………………………. 

Data i godzina zatwierdzenia CZĘŚCI II………………………………………………….. 
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CZĘŚĆ I – opis okoliczności faktycznych zdarzenia: 

1. W jaki sposób uzyskano informacje o zdarzeniu oraz ogólny opis okoliczności: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(informacja od pracownika, klienta, komunikat w systemie informatycznym, wyłamany zamek w 

szafie itd.) 

…………………………………………………………………………………………. 

(jakie osoby zostały przesłuchane przez sporządzającego protokół w celu ustalenia okoliczności 

zdarzenia) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(ogólny opis okoliczności zdarzenia, wraz z odesłaniem do notatek z rozmów z przesłuchanymi 

osobami – notatki powinny być podpisane przez te osoby i dołączone do niniejszego protokołu) 

 

 

2. Zdarzenie dotyczyło: 

………………………………………………………………………………………… 

(wskazanie, jakich dokumentów, kartotek, aplikacji, programów lub systemów nośników 

dotyczyło zdarzenie) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(określenie kategorii osób, których danych dotyczyło zdarzenie np. pracownicy, klienci, kandydaci 

na pracowników, osoby zapisane na newsletter, osoby zgłaszające reklamacje itd.) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(wskazanie, danych ilu osób dotyczyło zdarzenie) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(przybliżone określenie ilości informacji, których dotyczyło zdarzenie – np. ewidencja zamówień 

konkretnego klienta z ostatnich 30 dni, 12 miesięcy, pojedyncze zaświadczenie o stanie zdrowia 

konkretnego pracownika ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… (określenie kategorii informacji, jakich dotyczyło zdarzenie – należy wymienić 

wszystkie kategorie informacji, których zdarzenie mogło dotyczyć np. „imiona, nazwiska, adresy 

zamieszkania, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, wysokość wynagrodzenia itd.”) 

 

3. Zdarzenie polegało na: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(-naruszeniu poufności – osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do informacji dla niej 

nieprzeznaczonej 

- naruszeniu dostępności – dokument lub informacja uległy utraceniu 

- naruszeniu integralności – dane zostały zastąpione, podmienione, błędnie zaktualizowane 

- czy działanie było umyślne, czy nieumyślne) 
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4. Możliwe konsekwencje zdarzenia dla osób, których danych osobowych zdarzenie dotyczyło: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(np. trudności z wypłatą wynagrodzenia na czas, konieczność ponownego wprowadzania danych, 

wypełniania dokumentów, kradzież tożsamości itd.) 

 

5. Środki zastosowane w celu zminimalizowania ewentualnych, negatywnych skutków zdarzenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(np. przeglądanie nagrań z monitoringu w celu wykrycia sprawcy, powiadomienie policji, 

powiadomienie osób, których danych zdarzenie dotyczyło, zmiana haseł, wymiana kluczy, próba 

odtworzenia danych z kopii zapasowych) 

 

6. Dodatkowe środki rozważane w celu zminimalizowania w celu zminimalizowania 

ewentualnych, negatywnych skutków zdarzenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(rozważane, ale jeszcze nie zastosowane) 

 

7. Ocena zdarzenia: 

DOSZŁO DO NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Lub NIE DOSZŁO DO NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

CZĘŚĆ II – dokonanie formalnej klasyfikacji incydentu: 

(należy uzupełnić zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 9-18 załącznika nr 14) 

1. Punkty przypisane za kategorie informacji (KI), których naruszenie dotyczyło: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

            (jak w tabeli w pkt 9 załącznika nr 14) 

Jeżeli kontekst zdarzenia ma wpływ na wyjściową punktację kategorii informacji, uzasadnienie 

tego wpływu na zwiększenie lub obniżenie wyjściowej punktacji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(jak w pkt 11-13 załącznika nr 14) 

 

2. Punkty przypisane za charakter naruszenia (CN): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(jak w pkt 16 załącznika nr 14) 
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3. Punkty przypisane za łatwość identyfikacji (ŁI) – tylko, jeżeli doszło do naruszenia poufności: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(jak w pkt 14 załącznika nr 14, jeżeli naruszenie nie ma charakteru naruszenia poufności, należy 

pominąć obliczanie łatwości identyfikacji i przejść do punktu kolejnego) 

 

4. Punkty przyznane za trudność przywrócenia danych (TP) – tylko jeżeli doszło do naruszenia 

dostępności lub integralności (ale nie poufności) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(zgodnie z pkt 16 załącznika nr 14) 

 

5. Obliczenie wyniku punktowego dla naruszenia: 

a) W przypadku naruszenia w ramach którego doszło do naruszenia poufności: 

 D=KI*ŁI+CN 

…=…*…+… 

b) W przypadku naruszenia polegającego wyłącznie na utracie dostępności lub integralności, 

ale gdy nie doszło do utraty poufności: 

D=KI*TP 

…=…+…. 

6. Słowne określenie stwierdzonej powagi naruszenia: 

 

………………………………………………………………………………………… 

(zgodnie z tabelą z pkt 18 załącznika nr 14 ) 

7. Rekomendacja dotycząca stwierdzenia obowiązku poinformowania organu nadzorczego lub 

osób, których naruszenie dotyczyło 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


