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Załącznik do Zarządzenia NR 6/ 09/ 2018 
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w sprawie aktualizacji dokumentów szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI       

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

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

                      (data i podpis Administratora) 

 

 

 



2 
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI       

 

§ 1 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) ustanawia się 

Politykę Bezpieczeństwa Informacji (dalej: Polityka bezpieczeństwa) obowiązującą w 

Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

2. Polityka bezpieczeństwa  stanowi zbiór wymagań i zasad ochrony danych osobowych 

obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

3. Polityka bezpieczeństwa uwzględnienia metody i środki ochrony danych osobowych, 

których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana. Za 

priorytet uznano zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały 

okres ich przetwarzania, właściwej ochrony wraz z zachowaniem ich integralności i 

rozliczalności. 

4. Zasady, działania, obowiązki i zakresy odpowiedzialności, opisane w niniejszej 

Polityce bezpieczeństwa, obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w 

jednostce organizacyjnej.  

5. Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Polityce bezpieczeństwa może skutkować 

dla pracowników sankcjami w pełnym zakresie dopuszczonym przez stosunek pracy 

oraz obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wymagania i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach 

informatycznych określa oddzielna Procedura - Zarządzanie systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej Polityce bezpieczeństwa jest mowa o: 

1) ADO, Administratorze  należy przez to rozumieć Szkolę Podstawową im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie reprezentowaną przez kierownika jednostki, 



3 
 

2) Danych osobowych należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 

możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak 

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 

lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej. Dane osobowe dzieli się na dane zwykłe i szczególne kategorie danych 

osobowych (dane wrażliwe). Jako przykład danych zwykłych można wskazać: numery 

identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i serię paszportu, 

nr i serię dowodu osobistego; cechy fizyczne: wygląd zewnętrzny, siatkówka oka, linie 

papilarne; cechy fizjologiczne: grupa krwi; cechy ekonomiczne: status majątkowy, 

lista zaległości  finansowych; środki komunikacji elektronicznej: numer telefonu, 

adres e-mail. Do szczególnych kategorii danych osobowych zalicza się dane: 

ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane 

genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej osoby, 

3) czynności przetwarzania, czynności przetwarzania danych osobowych należy przez to 

rozumieć zespół powiązanych ze sobą operacji na danych osobowych, wykonywanych 

przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy,  

w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane, 

4) incydencie ochrony danych osobowych należy przez to rozumieć zdarzenie albo serię 

niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń ochrony danych osobowych 

stwarzających znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań jednostki i zagrożenia 

ochrony danych osobowych, 

5) integralności danych należy przez to rozumieć właściwość zapewniającą, że dane 

osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, 

6) IOD należy przez to rozumieć Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  

7) jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. 

Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

8) kierowniku jednostki, kierowniku jednostki organizacyjnej należy przez to rozumieć 

dyrektora szkoły, 
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9) naruszeniu ochrony danych osobowych należy przez to rozumieć 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, 

10) obszarze przetwarzania danych należy przez to rozumieć budynki i pomieszczenia 

określone przez Administratora, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane 

osobowe i inne informacje prawem chronione; obszar przetwarzania danych określony 

jest w rejestrze czynności przetwarzania danych („Lokalizacja miejsca 

przetwarzania”), 

11) odbiorcy danych należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 

jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, 

czy jest stroną trzecią. Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, 

jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, podmiot 

przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu 

przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Organy publiczne, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; 

przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o 

ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.  

12) osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych należy przez to rozumieć 

osobę, która złożyła ADO oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych 

danych i stosowanych sposobach zabezpieczenia tych danych, posiadającą imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez ADO,  

13) podmiocie przetwarzającym (procesorze) należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub 

prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe 

w imieniu Administratora,  

14) przetwarzaniu danych osobowych należy przez to rozumieć operację lub zestaw 

operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w 

sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,  
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15) poufności danych należy przez to rozumieć właściwość zapewniającą, że dane nie są 

udostępniane nieupoważnionym podmiotom,  

16) rozliczalności danych należy przez to rozumieć właściwość zapewniającą, że działania 

podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,  

17) RODO należy przez to rozumieć 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) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. poz. 119, s. 1), 

18) RCPD należy przez to rozumieć rejestr czynności przetwarzania danych,  

19) systemie, systemie informatycznym należy przez to rozumieć zespół 

współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i 

narządzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, 

20) usuwaniu danych należy przez to rozumieć trwałe zniszczenie danych osobowych lub 

taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane 

dotyczą,  

21) ustawie, ustawie o ochronie danych osobowych należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),  

22) zbiorze danych należy przez to rozumieć uporządkowany zestaw danych osobowych 

dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 

scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,  

23) zgodzie osoby, której dane dotyczą należy przez to rozumieć dobrowolne, konkretne, 

świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie 

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych.  

 

§ 3 

System zarządzania ochroną danych osobowych zgodny z wymaganiami niniejszej Polityki 

bezpieczeństwa działa z poszanowaniem następujących zasad: 

1) legalizmu - w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem; 

2) rzetelności – z zachowaniem rzetelności i uczciwości;  

3) transparentności - w sposób przejrzysty dla wszystkich; 

https://sip.lex.pl/#/act/18722262/2381788?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20ochronie%20danych%20osobowych
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4) minimalizacji - w konkretnych celach i nie "na zapas"; 

5) adekwatności - z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w sferę prywatności; 

6) prawidłowości - z dbałością o prawidłowość danych; 

7) czasowości – przetwarzania danych nie dłużej niż potrzeba; 

8) bezpieczeństwa - zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych. 

§ 4 

1. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych w jednostce dokonano 

połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw 

ochronnych. W związku z tym ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez: 

zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia logiczne, procedury organizacyjne, 

oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez pracowników. 

2.  Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu poniższych celów i zapewnić:  

1) rozliczalność - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu 

mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi; 

2) integralność - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie zostały 

zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany; 

3) poufność - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są 

udostępniane nieupoważnionym podmiotom; 

4) integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność 

jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej jak i przypadkowej; 

5) dostępność - gwarantuje, że osoby, które są upoważnione i którym informacje są 

potrzebne, mają do nich dostęp w odpowiednim miejscu i czasie; 

6) uwierzytelnienie - uwiarygodnienie swojej tożsamości względem systemu; 

7) autentyczność - właściwość zapewniająca, że tożsamość podmiotu lub procesu jest 

taka, jak deklarowana. 

  

§ 5 

1. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w przypadkach, gdy - i 

w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden  

z poniższych warunków: 
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a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (przetwarzanie 

danych na podstawie zgody); 

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy (przetwarzanie danych na podstawie umowy); 

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (przetwarzanie danych na podstawie obowiązku prawnego 

Administratora), 

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej (przetwarzanie danych niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby), 

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej). 

2. Przy przetwarzanie danych osobowych na podstawie, o której mowa w ust. 1 lit. c i e 

należy uwzględnić art. 6 ust. 3 RODO.  

3. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie 

przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9 RODO. 

§ 6 

1. Dane osobowe przetwarzane w jednostce organizacyjnej mogą być zbierane 

bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Dane te mogą być także pozyskiwane 

nie od osoby, której te dane dotyczą. 

2. Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich zbieranie jest dopuszczalne wyłącznie w 

zakresie określonym przepisami prawa. 

3. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych powinno odbywać się w postaci 

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą. 
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4. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych powinno odbywać się nie dłużej 

niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

5. Dane osobowe, które są zbierane powinny być poprawne merytorycznie. 

6. Zakres danych osobowych, które są zbierane, powinien być adekwatny w stosunku do 

celu, w jakim dane zostały zebrane. 

7. Zebrane dane po ich wykorzystaniu mogą być przechowywane w przypadku, gdy 

odpowiedni przepis prawa wymaga ich archiwizacji przez określony czas. 

§ 7 

1. Przetwarzanie danych osobowych musi być prowadzone wyłącznie w pomieszczeniach 

odpowiednio zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem bądź 

zniszczeniem sprzętu i danych. Zabezpieczenia pomieszczeń z elementami systemu 

jednostki są opisane w Procedurze - Zarządzanie systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych. 

2. W celu zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 

konieczne jest stosowanie co najmniej następujących środków ochrony fizycznej  

a. drzwi do pomieszczenia zwykłe – nie przeciwpożarowe, nie antywłamaniowe, 

b. zamki w drzwiach do pomieszczenia zwykłe – nie antywłamaniowe, 

c. pomieszczenia zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej 

gaśnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.,  

d. szafki, w których przechowuje się dokumenty nie zawierające danych osobowych 

- niemetalowe, zamykane na zamki zwykłe,  

e. szafki, w których przechowuje się dokumenty zawierające dane osobowe - 

solidnej konstrukcji zamykane na klucz lub szafy metalowe bądź sejfy, w 

przypadku, gdy wskazuje na to wynik szacowania ryzyka, 

f. w pomieszczeniu archiwum: drzwi antywłamaniowe i przeciwpożarowe, czujnik 

temperatury, czujnik wilgotności, czujnik dymu wraz z możliwością alarmowania, 

gaśnica w pomieszczeniu, ograniczenie dostępu do pomieszczenia tylko dla osób 

upoważnionych przez kierownika jednostki, żaluzje przeciwsłoneczne w oknach, 
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regały metalowe lub drewniane przeznaczone do przechowywania dokumentacji z 

pierwszą półką na wysokości min. 15 cm. 

3. W celu zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych 

danych konieczne jest stosowanie co najmniej następujących środków ochrony 

organizacyjnej: 

a. przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar 

przetwarzania danych osobowych dopuszczalne jest tylko w obecności osoby 

zatrudnionej przy przetwarzaniu danych, 

b. pomieszczenia, o których mowa wyżej, na czas nieobecności osób zatrudnionych 

przy przetwarzaniu danych, powinny być zamykane w sposób uniemożliwiający 

dostęp do nich osób trzecich, 

c. w przypadku przetwarzania danych osobowych w obecności interesantów albo 

innych  pracowników nieupoważnionych, należy czynić to w taki sposób, aby 

osoby te nie miały wglądu do danych, 

d. stanowisko komputerowe nie może pozostawać bez kontroli pracującego na nim 

pracownika: w razie czasowego opuszczenia stanowiska pracy ma on obowiązek 

zablokowania stacji roboczej lub wylogowania się z systemu informatycznego, a 

po zakończeniu pracy zamknięcia programu, 

e. monitory ekranowe powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający odczyt 

danych przez osoby postronne, 

f. wszelkie zbędne dokumenty (papierowe i nośniki CD/DVD) zawierające dane 

osobowe przeznaczone do wyrzucenia muszą być niszczone w niszczarce, 

g. przebywanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 

obszarze przetwarzania danych osobowych poza godzinami pracy jednostki jest 

dopuszczalne jedynie za zgodą kierownika jednostki lub upoważnionej przez nie-

go osoby, 

h. zbiory danych przetwarzane tradycyjnie (ręcznie) po godzinach pracy 

przechowywane powinny być w szafkach zamkniętych na klucz,  

i. zabronione jest używanie w celach służbowych prywatnych nośników danych 

(dysków twardych, kart pamięci, pamięci USB), 
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j. zabronione jest wynoszenie poza obszar przetwarzania danych osobowych nośników 

danych (dysków twardych, kart pamięci, pamięci USB) oraz urządzeń z tymi 

nośnikami, zawierających dane osobowe, chyba że jest to niezbędne dla 

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa, 

k. obowiązkiem osoby użytkującej komputer przenośny zawierający dane osobowe 

jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas jego transportu, 

przechowywania i użytkowania poza pomieszczeniami tworzącymi obszar 

przetwarzania danych osobowych, 

l. w przypadku przekazania do naprawy sprzętu komputerowego z zainstalowanym 

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

powinien on zostać pozbawiony danych osobowych przez fizyczne 

wymontowanie dysku lub skasowanie danych; ewentualnie naprawa powinna 

zostać przeprowadzona w obecności Administratora lub upoważnionego przez 

niego pracownika.   

§ 7 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone tylko osoby upoważnione 

przez Administratora. 

2. Każdy osoba przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych podlega 

przeszkoleniu z zakresu zasad ochrony danych osobowych oraz wynikających z nich 

zadań i obowiązków. Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest IOD. 

3. Każda osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada 

swój identyfikator oraz hasło, pozwalające na zalogowanie się do systemu 

informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe. Techniczne wymagania, 

jakie musi spełniać hasło, określone są w Procedurze - Zarządzanie systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zasady przetwarzania 

danych osobowych w systemie informatycznym określone są w Procedurze - 

Zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

§ 8 
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1. Szczegółowe wymagania, zasady i regulacje ochrony danych osobowych w jednostce 

określają Procedury stanowiące załączniki do Polityki bezpieczeństwa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką bezpieczeństwa, znajdują 

zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Załączniki: 

1) Procedura – Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych oraz 

rejestru kategorii czynności przetwarzania danych i ich prowadzenie  

2) Procedura - Informowanie i klauzule informacyjne  

3) Procedura  - Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych   

4) Procedura  - Dostęp do danych osobowych dla osób, których dane dotyczą oraz 

sprostowanie i usuwanie danych osobowych 

5) Procedura - Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych oraz  

dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych 

6) Procedura -  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

7) Procedura- Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

8) Procedura - Przeniesienie danych osobowych 

9) Procedura - Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

10) Procedura -  Zapewnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania i 

domyślna ochrona danych 

11) Procedura – Polityka „czystego biurka” 
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Załącznik nr 1 

PROCEDURA - OPRACOWANIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZA-

NIA DANYCH ORAZ REJESTRU KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZA-

NIA DANYCH I ICH PROWADZENIE 

  

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowi formę dokumentowania 

czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z 

kluczowych dokumentów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której 

opiera się cały system ochrony danych osobowych - zasady rozliczalności.  

W RCPD, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą ADO uznał za odrębną od-

notowuje się co najmniej informacje określone w art. 30 ust. 1 RODO.  

Inspektor ochrony danych prowadzi i aktualizuje RCPD przy współpracy z odpowie-

dzialnymi pracownikami jednostki, w tym w szczególności z pracownikami wykonują-

cymi poszczególne czynności przetwarzania danych. Wzór RCPD stanowi załącznik do 

niniejszej procedury. RCPD wprowadzany i aktualizowany jest zarządzeniem kierowni-

ka jednostki.  

Przy prowadzeniu RCPD należy w szczególności uwzględnić poniższe zasady wypeł-

niania poszczególnych rubryk: 

1. Nazwa czynności przetwarzania  

Należy podać nazwę czynności przetwarzania, uwzględniając poniższe wyjaśnienia.  

Przykłady czynności przetwarzania:  

a)  Prowadzenie rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy 

b)  Rekrutacja pracowników na stanowiska urzędnicze i pozostałe 

c) Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, naliczanie obciążeń 

oraz naliczanie składek do ZUS 

d) Zgłoszenie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacja zgłoszonych da-

nych i przekazywanie danych o zwolnieniach.  

e) Rekrutacja uczniów do szkół podstawowych.  

f) Prowadzenie ewidencji uczniów.  

g) Prowadzenie dziennika lekcyjnego.  

Czynności przetwarzania to zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, 
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wykonywanych przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy,  

w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane.  

Czynności przetwarzania danych to zbiorcze oznaczenie wielu różnych operacji 

przetwarzania, które łączy realizacja tego samego celu. Przykładowo: w przypadku 

czynności „Rekrutacja pracowników na stanowiska urzędnicze i pozostałe” , jeden cel 

(czyli rekrutacja) będzie obejmował wiele cząstkowych operacji niewymagających 

oddzielnego ujmowania ich w RCPD, takich jak: pozyskiwanie informacji o kandydatach 

z ofert nadesłanych w wyniku ogłoszenia, dokonywanie ich selekcji, uzyskiwanie 

dodatkowych informacji w ramach przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z 

kandydatami, usunięcie danych osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia itp.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy określić ogólny cel wykonywanych czynności 

przetwarzania danych i ustalić jakie operacje realizowane są dla wykonania tego celu.  

Nazwa czynności przetwarzania powinna być dokonana w sposób opisowy, oddający  

w jak najszerszy sposób istotę danej czynności przetwarzania. 

 

2. Imię i nazwisko pracownika  

Należy podać dane pracownika wykonującego czynności przetwarzania danych. Jeśli 

czynności przetwarzania danych wykonuje kilku pracowników – należy podać ich dane. 

3. Stanowisko (nazwa i symbol)  

Należy podać wynikającą z regulaminu organizacyjnego (lub innego dokumentu 

określającego organizację jednostki) nazwę oraz symbol (jeśli został określony) 

stanowiska pracownika wykonującego dane czynności przetwarzania danych. Jeśli 

czynności wykonuje kilku pracowników – należy podać nazwy oraz symbole ich 

stanowisk.  

4. Jednostka organizacyjna (referat, wydział itp.) (nazwa i symbol)  

Należy podać wynikającą z regulaminu organizacyjnego (lub innego dokumentu 

określającego organizację jednostki) nazwę oraz symbol (jeśli został określony) jednostki 

organizacyjnej w ramach której funkcjonuje/funkcjonują stanowisko/stanowiska 

pracownika/pracowników wykonującego/wykonujących dane czynności przetwarzania 

danych. Jeśli stanowiska pracowników są stanowiskami samodzielnymi należy wpisać – 

„nie dotyczy”. 



14 
 

5. Lokalizacja miejsca przetwarzania - określenie pomieszczenia (nr pokoju)  

Należy wskazać miejsce gdzie wykonywane są czynności przetwarzania z określeniem 

pomieszczenia (z podaniem nr pokoju, sali).  Jeśli dana jednostka funkcjonuje w kilku 

budynkach – należy wskazać budynek. 

6. Cel przetwarzania  

Należy wskazać w jakim celu dane są przetwarzane. Cel przetwarzania powinien być 

zgodny z podstawą przetwarzania. Przykładowo celem przetwarzania w przypadku 

czynności „Prowadzenie rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich 

pracy” będzie „Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem pracy”. 

7. Kategorie osób  

Należy wskazać kategorie osób, których dane są przetwarzane w ramach danej czynności 

przetwarzania. Przykładowo: pracownicy, klienci, uczniowie, użytkownicy. 

8. Kategorie danych 

Należy wskazać kategorie danych osobowych, które są przetwarzane w ramach danej 

czynności przetwarzania. Należy wskazać dane zwykłe (np. imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail) oraz szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO, to jest dane osobowe: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 

związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.  

Jeśli w przypadku danej czynności przetwarzania nie wystąpią szczególne kategorie 

danych należy wpisać – „nie dotyczy”. 

9. Podstawa prawna  

Należy wskazać podstawę prawną przetwarzania danych z uwzględnieniem poniższych 

wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych może odbywać się wyłącznie w 

przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden  

z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
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osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów → przetwarzanie 

danych na podstawie ZGODY; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy → przetwarzanie danych na podstawie UMOWY; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze → przetwarzanie danych na podstawie OBOWIĄZKU 

ADMINISTRATORA. UWAGA: jeśli dane osobowe przetwarzane są na tej podstawie 

należy wskazać konkretny przepis prawa (konkretny artykuł/§) na podstawie którego 

dane są przetwarzane  (nie wystarczy samo wskazanie ustawy);   

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej → przetwarzanie danych NIEZBĘDNE DO 

OCHRONY ŻYWOTNYCH INTERESÓW OSOBY; ta podstawa prawna 

przetwarzania danych występuje jedynie wtedy, gdy brak jest możliwości oparcia 

przetwarzania danych na którejkolwiek z pozostałych przesłanek (podstaw prawnych) 

przetwarzania danych; może być ona zastosowana kiedy jest to niezbędne dla ochrony 

żywotnych interesów osoby; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi → przetwarzanie danych NIEZBĘDNE DO WYKONANIA 

ZADANIA REALIZOWANEGO W INTERESIE PUBLICZNYM LUB W RAMACH 

SPRAWOWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ; UWAGA: jeśli dane osobowe 

przetwarzane są na tej podstawie należy wskazać konkretny przepis prawa (konkretny 

artykuł/§) na podstawie którego dane są przetwarzane (nie wystarczy samo wskazanie 

ustawy);  

f) 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. 

UWAGA: przesłanka ta (podstawa prawna) nie ma zastosowania do przetwarzania, 

którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. 
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Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie 

przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9 RODO. 

 

W przypadku lokalnych podmiotów publicznych (urząd gminy, urząd miasta, szkoła, 

przedszkole, ośrodek pomocy społecznej) najczęściej występującą podstawą 

przetwarzania danych jest: przetwarzanie danych na podstawie OBOWIĄZKU 

ADMINISTRATORA oraz przetwarzanie danych NIEZBĘDNE DO WYKONANIA 

ZADANIA REALIZOWANEGO W INTERESIE PUBLICZNYM LUB W RAMACH 

SPRAWOWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ. W tym wypadku należy  

wskazać konkretny przepis prawa (artykuł/§) na podstawie którego dane są przetwarzane  

(nie wystarczy samo wskazanie ustawy).   

 

10. Źródło danych  

Należy wskazać kategorię podmiotów od których są pozyskiwane dane, np. pracownicy, 

uczniowie, kandydaci do zatrudnienia. 

11. Planowany termin usunięcia kategorii danych  

Należy wskazać (jeśli jest to możliwe) planowany termin usunięcia danych. Należy tu 

uwzględnić zasadę, że dane powinny być przechowywane jedynie przez okres nie dłuższy 

niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Należy uwzględnić tutaj 

także przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).  

Termin usunięcia danych może być określony poprzez liczenie go od określonego 

zdarzenia lub terminu, np. zakończenia umowy, wycofania zgody. 

12. Nazwa współadministratora i dane kontaktowe  

Należy wskazać  dane współadministratora danych (jeśli występuje). W przypadku 

podmiotów publicznych współadministrator najczęściej nie występuje, w takim wypadku 

należy wpisać – „nie dotyczy”. 

13.  Nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe  

Należy wskazać dane podmiotu przetwarzającego dane osobowe (jeśli występuje w 

przypadku danej czynności przetwarzania). Podmiot przetwarzający (procesor) to osoba 

fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane 

osobowe w imieniu Administratora. Przetwarzanie danych powinno odbywać się na 

podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zawartej pomiędzy 

Administratorem a procesorem. 
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14. Kategorie odbiorców (innych niż podmiot przetwarzający)  

Należy wskazać kategorie odbiorców (innych niż podmiot przetwarzający), którym dane 

zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w 

organizacjach międzynarodowych.  

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, 

któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.  

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny 

niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – 

z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane 

osobowe. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są 

uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być 

zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów 

przetwarzania.  

Nie trzeba umieszczać danych konkretnych odbiorców, a jedynie wskazać ich kategorie, 

np. podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi serwisu IT. 

15. Sposób przetwarzania danych osobowych  

Należy wskazać sposób w jaki są przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe mogą być 

przetwarzane w sposób tradycyjny (dokumentacja papierowa) i elektroniczny (w syste-

mach informatycznych).  

System informatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 

procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 

przetwarzania danych. Zarówno komputer, serwer, jak i oprogramowanie stanowią część 

systemu informatycznego. Oznacza to, że każdy komputer, podłączony do sieci publicznej, 

na którym są gromadzone i edytowane dane osobowe, stanowi system informatyczny.   

16. Nazwa systemu lub oprogramowania do przetwarzania danych  

Należy wskazać nazwę systemu informatycznego lub oprogramowania służącego do 

przetwarzania danych. 

Oprogramowanie służące do wydrukowania danych to programy (np. WORD, EXCEL). 

Oprogramowanie, które służy do opracowywania danych i dalszego przetwarzania w 

formie elektronicznej to systemy informatyczne (np.  programy kadrowe, księgowe, 

płacowe, Płatnik, PFRON, system bankowy, systemy biblioteczne, elektroniczne dzienniki, 

elektroniczne księgi, elektroniczne rejestry). 
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17. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 

32 ust. 1 RODO  

Należy wskazać (jeżeli jest to możliwe) ogólny opis technicznych i organizacyjnych 

środków bezpieczeństwa zastosowanych w odniesieniu do danej czynności przetwarzania 

danych.  

Opis ten powinien wskazywać założenia lub elementy przyjętych systemów lub koncepcji 

w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Opis powinien zawierać ogólną 

informację o rodzaju zastosowanych zabezpieczeń (np. że kontrola dostępu odbywa się 

oparciu o identyfikator i hasło, że dokumenty są przechowywane w zamykanych szafach, 

a pomieszczenia zamykane na klucz, informacje o zastosowaniu certyfikatów, 

szyfrowaniu komunikacji,  itp.).  

W odniesieniu do informatycznych nośników danych oraz danych przetwarzanych w 

systemach informatycznych, a w szczególności w odniesieniu do danych przekazywanych 

za pośrednictwem Internetu, opis ten powinien zawierać również informacje o 

zastosowanych środkach kontroli dostępu do przetwarzanych danych, a także 

zastosowanych środkach ochrony kryptograficznej, np.:  

- do kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym zastosowano 

kontrolę dostępu bazującą na wydawanych kartach z certyfikatami dostępu oraz 

przekazanych ich użytkownikom kodach PIN;  

- poufność korespondencji zabezpieczona jest poprzez szyfrowanie informacji przy użyciu 

określonego narzędzia za pomocą publicznego klucza jej adresata.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania 

oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia, Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu 

ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku: 

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania; 

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 

w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 
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organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

18. Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

W praktyce funkcjonowania lokalnych podmiotów publicznych najczęściej nie występuje 

– w takim wypadku należy wpisać „nie dotyczy”.  

 

W przypadku, gdy ma to zastosowanie w jednostce tworzy się Rejestr kategorii czynności 

przetwarzania. Dotyczy to sytuacji, gdy Administrator jest jednocześnie podmiotem 

przetwarzającym (art. 30 ust. 2 RODO).  

Inspektor ochrony danych prowadzi i aktualizuje Rejestr kategorii czynności przetwarzania 

przy współpracy z odpowiedzialnymi pracownikami jednostki. Wzór Rejestru kategorii 

czynności przetwarzania stanowi załącznik do niniejszej procedury. Rejestr kategorii 

czynności przetwarzania wprowadzany i aktualizowany jest zarządzeniem kierownika 

jednostki. 
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Załącznik nr 2 

PROCEDURA - INFORMOWANIE I KLAUZULE INFORMACYJNE  

 

1. Administrator zobowiązany jest na etapie gromadzenia danych (niezależnie od tego, czy 

zbiera je bezpośredniego od osób, których one dotyczą, czy też pozyskuje je od podmiotu 

trzeciego) powiadomić osoby, których dane gromadzi o przysługujących im prawach oraz 

przekazać informacje o zasadach i celu przetwarzania danych osobowych. 

2. Do niezbędnych elementów informacyjnych należy podanie (art. 13 RODO): 

a. nazwy i adresu Administratora oraz adresu poczty elektronicznej i numeru faksu i 

telefonu, 

b. danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (adres e-mail, adres do kore-

spondencji),   

c. celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania,  

d. informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,  

e. informacji o zamiarze transferu danych osobowych do państwa trzeciego,  

f. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możli-

we, kryteriach ustalania tego okresu,  

g. informacji o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-

czenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także o prawie do przenoszenia danych,  

h. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. 

a RODO – informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem,  

i. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

j.    informacji czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, 

jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania 

danych, 
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k.    informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach 

– istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewi-

dywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.  

3. Informacje o których wyżej mowa w formie odpowiedniej Karty informacyjnej 

każdorazowo należy przekazać indywidualnie osobie, której dane dotyczą przed 

podjęciem działań z jej danymi, a także dokumentować (najlepiej na piśmie podpisanym 

przez osobę, której dane dotyczą), że obowiązek informacyjny został wypełniony.  

4. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje 

on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych sto-

sownych informacji zgodnie z art. 13 ust. 3 RODO. 

5. W przypadku zbierania danych osobowych z innego źródła niż od osoby, której dane 

dotyczą, zgodnie z art. 14 RODO, informacja powyższa zawarta w Karcie informacyj-

nej powinna być poszerzona o: kategorie odnośnych danych osobowych; źródle pocho-

dzenia danych osobowych, a jeżeli ma to zastosowanie, o pochodzeniu ich ze źródeł 

powszechnie dostępnych. Informacje ta powinna być podana: w rozsądnym terminie po 

pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze kon-

kretne okoliczności przetwarzania danych osobowych; jeżeli dane osobowe mają być 

stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej ta-

kiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub jeżeli planuje się ujawnić dane oso-

bowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu. 

6. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe pozyskane z innego źródła 

niż od osoby, której dane dotyczą w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane 

dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji 

zgodnie z art. 14 ust. 4 RODO. 

7. Jeśli zamiast formy papierowej do gromadzenia danych wykorzystuje się system infor-

matyczny to musi on zapewniać zapisanie w trwałej i wiarygodnej formie, że osoba po-

dająca swoje dane za jego pomocą uzyskała informacje w zakresie określonym w prze-

pisach prawa powszechnie obowiązującego.  
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8. Poświadczenie wykonania obowiązku informacyjnego może polegać na wypełnieniu 

odpowiednich formularzy (w tym w formie elektronicznej).  Istotne jest, aby pola po-

twierdzające wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych w formularzu nie 

były domyślnie zaznaczane. 

9. Karta informacyjna powinna być zrozumiała dla osób, których dane mają być groma-

dzone i przetwarzane. Treść karty informacyjnej należy skonsultować każdorazowo z 

Inspektorem Ochrony Danych w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi prze-

pisami prawa powszechnie obowiązującego. Wzory Kart informacyjnych stanowią za-

łącznik do niniejszej procedury. 

10. Informowanie powinno się dokonać bez prośby zainteresowanego. Powinno być ono 

wykonane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i pro-

stym językiem. Należy uwzględniać także to, że informowana osoba musi mieć możli-

wość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych i należy stworzyć jej wa-

runki do wyrażenia tego sprzeciwu.  

11. Obowiązek informacyjny nie musi być wypełniany gdy - i w zakresie, w jakim - osoba, 

której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. W celu weryfikacji wypełnienia 

obowiązku informacyjnego prowadzi się wspólny dla całej jednostki elektroniczny Re-

jestr wypełnienia obowiązku informacyjnego. Rejestr wypełnienia obowiązku informa-

cyjnego dostępny jest dla wszystkich pracowników jednostki. Wzór Rejestru stanowi 

załącznik do niniejszej Procedury. Nadzór nad prowadzeniem Rejestru sprawuje IOD. 

12. Wykonanie obowiązku informacyjnego jest zadaniem pracownika pozyskującego dane 

osobowe, który po otrzymaniu potwierdzenia jego wykonania przekazuje dowód wyko-

nania obowiązku informacyjnego (w postaci podpisanej Kart informacyjnej/wydruku z 

systemu informatycznego) do Inspektora Ochrony Danych oraz odnotowuje fakt wyko-

nania obowiązku poprzez dokonanie stosownego wpisu w Rejestrze wypełnienia obo-

wiązku informacyjnego. Przed wykonaniem obowiązku informacyjnego pracownik zo-

bowiązany do jego wykonania sprawdza w Rejestrze wypełnienia obowiązku informa-

cyjnego czy obowiązek ten nie był już wcześniej w stosunku do danej osoby wypełnio-

ny. W przypadku wcześniejszego wypełnienia obowiązku informacyjnego odstępuje się 

od jego wykonania (zgodnie z punktem 11 niniejszej Procedury).  
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Załącznik nr 3 

PROCEDURA  - UZYSKANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH   

 

1. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i 

jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia 

lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej 

danych osobowych. 

2. Zgoda może być wyrażona poprzez podpisanie odpowiedniej klauzuli zgody. Wzory 

klauzul zgody stanowią załącznik do niniejszej Procedury. 

3. Klauzula zgody powinna być podpisana przez daną osobę przy przekazywaniu przez nią 

swoich danych (dotyczy do przypadków, gdy dane osobowe przetwarzane są na pod-

stawie zgody). 

4. Klauzula zgody nie musi być podpisana gdy - i w zakresie, w jakim - osoba, której dane 

dotyczą, udzieliła już takiej zgody Administratorowi i nie wycofała tej zgody. W celu 

weryfikacji wypełnienia obowiązku posiadania zgód na przetwarzanie danych osobo-

wych prowadzi się wspólny dla całej jednostki elektroniczny Rejestr zgód na przetwa-

rzanie danych osobowych. Rejestr dostępny jest dla wszystkich pracowników jednostki. 

Wzór Rejestru stanowi załącznik do niniejszej Procedury. Nadzór nad prowadzeniem 

Rejestru sprawuje IOD.  

5. Przyjęcie klauzuli zgody należy do obowiązków pracownika pozyskującego dane 

osobowe, który po otrzymaniu podpisanej klauzuli zgody przekazuje ją do Inspektora 

Ochrony Danych oraz odnotowuje fakt uzyskania zgody poprzez dokonanie stosownego 

wpisu w Rejestrze zgód na przetwarzanie danych osobowych. Przed przyjęciem 

klauzuli zgody pracownik zobowiązany do jej przyjęcia sprawdza w Rejestrze zgód na 

przetwarzanie danych osobowych czy zgoda taka nie była już wcześniej przez daną 

osobę wyrażona oraz czy dana osoba nie wycofała zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. W przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody i późniejszego nie 

wycofania tej zgody nie jest wymagane pozyskanie podpisanej klauzuli zgody (zgodnie 

z punktem 4 niniejszej Procedury).  
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Załącznik nr 4 

PROCEDURA  - DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, 

KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ORAZ SPROSTOWANIE I USUWANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 

zawartych w zbiorach danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych w 

jednostce organizacyjnej, a zwłaszcza prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o 

przetwarzanych danych osobowych, które jej dotyczą. 

2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, kierownik jednostki organizacyjnej jest 

zobowiązany do udzielania informacji zgodnie z pkt. 1. Informacja powinna być 

udzielona w formie pisemnej oraz powszechnie zrozumiałej. 

3. W razie wniesienia żądania oraz wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, 

że jej dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem RODO lub ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, Administrator, bez zbędnej zwłoki, powinien dokonać uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania 

kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych 

osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub 

sprostowania określają odrębne przepisy. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

danych z przyczyn związanych ze jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania da-

nych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (jeśli przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na 

podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie 

wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolno-

ści osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz-

czeń.  

5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
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przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w 

tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec 

przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już 

przetwarzać do takich celów. 
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Załącznik nr 5 

PROCEDURA - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA DANYCH 

OSOBOWYCH I DOKUMENTOWANIE NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Każde naruszenie ochrony danych osobowych wymaga odpowiedniej reakcji, w tym w 

szczególności niezwłocznego poinformowania o wystąpieniu naruszenia Inspektora 

Ochrony Danych i kierownika jednostki. Obowiązek w tym zakresie spoczywa na 

wszystkich pracownikach i osobach trzecich, które uzyskały dostęp na mocy zawartej 

umowy do gromadzonych danych.  

2. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia 

zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są informacje to 

głównie: 

1) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych 

na zasoby systemu jak np. wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa 

budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej 

itp., 

2) niewłaściwe parametry środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka 

temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy, 

3) awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne 

działanie w kierunku naruszenia ochrony danych lub sabotaż, a także niewłaściwe 

działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru, 

4) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, 

która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu, 

5) jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego 

wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację 

w systemie, 

6) nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy 

danych, 

7) stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych 

bez odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji), 
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8) nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie, 

9) ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą 

procedury ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń, 

10) praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe 

odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie 

ochrony informacji - np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest 

formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym 

logowaniu, itp., 

11) ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. 

"bocznej furtki", itp., 

12) podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi bez odpowiedniego 

upoważnienia lub w sposób niedozwolony skasowano lub skopiowano dane, 

13) rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur ochrony 

danych osobowych (nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, 

pozostawienie danych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z 

komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na 

informacjach służbowych w celach prywatnych, itp.). 

3 Za naruszenie ochrony danych uważa się także stwierdzone nieprawidłowości w 

zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania informacji (otwarte szafy, biurka, 

regały, urządzenia archiwalne i inne). 

4 Podstawą do podjęcia decyzji o sposobie reagowania na incydent jest ocena skutków 

incydentu, której dokonuje Inspektor Ochrony Danych wraz z pracownikiem 

wykonującym czynności przetwarzania danych osobowych, którego incydent dotyczy.  

5 W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, kierownik jednostki bez zbędnej 

zwłoki – nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je 

organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to 

skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

6 W przypadku zgłoszenia wystąpienia naruszenia po upływie 72 godzin do zgłoszenia 

dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. 
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7 Rejestr incydentów prowadzony jest przez Inspektora Ochrony Danych, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej Procedury. 
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Załącznik nr 6 

PROCEDURA -  UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone tylko osoby upoważnione 

przez Administratora. Zakres udzielonych upoważnień, a także wykaz pracowników, 

którym udzielono upoważnienia określa RCPD. 

2. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana 

przestrzegać następujących zasad: 

a. przed rozpoczęciem przetwarzania należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z 

zasadami ochrony danych osobowych,  

b. dane osobowe można przetwarzać wyłącznie w zakresie ustalonym indywidualnie 

przez kierownika jednostki organizacyjnej zawartym w upoważnieniu i tylko w 

celu wykonywania obowiązków służbowych, 

c. przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres 

zatrudnienia, a także po ustaniu stosunku pracy lub odwołania z pełnionej funkcji, 

d. przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres 

realizacji umowy, a także po zakończeniu jej realizacji,  

e. stosowanie określonych przez Administratora procedur oraz wytycznych 

mających na celu przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującym prawem, 

f. zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

3. W aktach osobowych pracownika przechowuje się egzemplarz upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych podpisany własnoręcznie przez pracownika, co 

jednocześnie jest potwierdzeniem, że pracownik przyjął treść upoważnienia do 

wiadomości. 

4. Rozwiązanie stosunku pracy lub odwołanie z pełnionej funkcji powoduje wygaśnięcie 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zakończenie współpracy z 

podmiotem trzecim powoduje wygaśnięcie upoważnienia do przetwarzania danych 

udzielonych pracownikom i współpracownikom tego podmiotu.  
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5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielane są również praktykantom, 

stażystom praktykantom, wolontariuszom (jeśli wykonywane przez nich obowiązki 

wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych). Oryginał upoważnienia 

przechowywany jest w jednostce. Zakończenie stażu, praktyki, wolontariatu powoduje 

wygaśnięcie upoważnienia.   

6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielane są również pracownikom 

podmiotów trzecich, które na podstawie zawartych umów (umów o powierzeniu prze-

twarzania danych) otrzymują dostęp do danych zgromadzonych przez jednostkę 

organizacyjną lub którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.  

7. Wyznaczony przez Administratora pracownik prowadzi Ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wzór ewidencji stanowi 

załącznik do niniejszej Procedury. Ewidencja może być prowadzona w systemie elek-

tronicznym. Nadzór nad prowadzeniem Ewidencji sprawuje IOD. 
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Załącznik nr 7 

PROCEDURA - POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administrator: 

a. przekazuje dane do podmiotów trzecich zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności do:  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu 

Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, sądów powszechnych, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,  

b. powierza przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy 

zawartej w na piśmie, która określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych 

osobowych.  

2. Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania musi być zawarta zgodnie ze 

wzorem obowiązującym w jednostce będącym załącznikiem do niniejszej Procedury. 

3. W przypadku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z 

podmiotem trzecim, ADO jednocześnie zobowiązuje ten podmiot w formie pisemnej do 

zachowania poufności powierzanych do przetwarzania danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczeń. Zobowiązanie powinno pozostać w mocy również po 

zakończeniu przetwarzania. 

4. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, może przetwarzać 

dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 

5. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych jest obowiązany 

zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednie dla ryzyka danych objętych ochroną, a w 

szczególności powinien stosować techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 RODO . 
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Załącznik nr 8 

PROCEDURA - PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 

oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany osoba, której dane doty-

czą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie na-

dającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła 

Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi 

bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. 

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane 

przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

3. Prawo, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej Procedury nie ma zastosowania do prze-

twarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowane-

go w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności in-

nych osób. 

4. Czynności, o których mowa w punkcie 1 niniejszej Procedury wykonuje IOD przy 

współpracy z pracownikiem, który przetwarza dane osobowe.   
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Załącznik nr 9 

PROCEDURA - WYZNACZENIE, STATUS I ZADANIA INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH (IOD) 

 

1. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny za 

nadzór nad stosowaniem środków organizacyjnych i technicznych, zapewniających 

ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, kradzieżą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

2. Inspektor Ochrony Danych powinien: 

a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw pu-

blicznych,  

b. posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych 

oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO, ustawie i 

aktach prawa wewnętrznego 

c. wykonywać zadania niezależnie i bez konfliktu interesów, 

d. mieć wiedzę w zakresie europejskiego i krajowego prawa ochrony danych oraz 

praktyk ochrony danych, a także szczegółową wiedzę na temat RODO,  

e. posiadać wiedzę na temat systemów informatycznych służących do przetwarzania, 

a także potrzeb i sposobów zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych 

i nie może być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć Inspektorowi Ochrony Danych 

wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania 

jego zadań.  

4. W przypadku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administrator jest 

zobowiązany dokonać stosownego zgłoszenia zgodnie z wymogami prawa powszechnie 

obowiązującego. Jego wykreślenie z Rejestru następuje po powiadomieniu Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego odwołaniu przez Administratora albo w 

przypadku jego śmierci. 
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5. Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy: 

a. Informowanie Administratora  oraz pracowników jednostki, którzy przetwarzają 

dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz 

na podstawie innych przepisów o ochronie danych osobowych  i doradztwo w tym 

zakresie  

b. Przeprowadzanie audytów systemu ochrony danych osobowych, 

c. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz dokumentacji zgodnej z RODO obowiązującej u Administratora 

w oparciu o przeprowadzane audyty, 

d. Prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki w zakresie ochrony danych 

osobowych, 

e. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

f. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

g. Utworzenie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych na podstawie 

danych przekazywanych przez pracowników jednostki organizacyjnej, 

h. Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych (w razie takiej potrzeby) oraz 

udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych i 

monitorowanie ich wykonania, 

g. Obsługa przypadków naruszenia ochrony danych osobowych, 

h. Przygotowywanie projektów odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w 

zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

6. Inspektor Ochrony Danych jest uprawniony w szczególności do: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,  

b) wstępu do pomieszczeń, w których gromadzone są informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych,  

c) odbierania wyjaśnień od osób przetwarzających dane osobowe,  
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d) dokumentowania ustaleń i dokonywania innych czynności niezbędnych do wyko-

nania jego zadań wynikających z RODO, Ustawy, aktów prawa wewnętrznego i 

zakresu jego obowiązków/zakresu umowy o świadczenie usług. 

           Szczegółowy zakres uprawnień Inspektora Ochrony Danych określa RODO i Ustawa.  
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Załącznik nr 10 

PROCEDURA -  ZAPEWNIENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FAZIE 

PROJEKTOWANIA I DOMYŚLNA OCHRONA DANYCH 

 

1. Podczas tworzenia produktów, usług i aplikacji, które opierają się na przetwarzaniu 

danych osobowych albo przetwarzają dane osobowe w celu realizacji swojego zadania, 

Administrator oraz podmioty przetwarzające podczas opracowywania i projektowania 

biorą pod uwagę prawo do ochrony danych osobowych. 

2. Wytwórcy produktów, usług i aplikacji z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej 

zapewniają Administratorowi i podmiotom przetwarzającym możliwość wywiązania się 

obowiązków ochrony danych osobowych. 

3. Stosowanie zasad domyślnej ochrony oraz ochrony w fazie projektowania sprowadza 

się do stosowania zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych adekwatnych do 

oszacowanego ryzyka dla projektowanych lub planowanych operacji przetwarzania, a w 

szczególności do stosowania: 

a. pseudonimizacji, 

b. szyfrowania, 

c. minimalizacji danych, 

d. ograniczenia do niezbędnej ilości zbieranych danych osobowych, 

e. ograniczenia do niezbędnego zakresu przetwarzania danych, 

f. ograniczenia do niezbędnego okresu przechowywania danych, 

g. technik zapewniających odpowiedni poziom dostępności, 

h. zasady nie udostępniania danych osobowych bez interwencji danej osoby 

nieokreślonej liczbie osób fizycznych. 

4. Zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasadę domyślnej 

ochrony danych należy brać pod uwagę w zamówieniach publicznych na produkty, 

usługi i aplikacje, które służą do przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 11 

PROCEDURA – POLITYKA „CZYSTEGO BIURKA” 

 

1. Niniejsza Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostce 

organizacyjnej. 

2. Za pracownika w rozumieniu niniejszej Procedury uważa się każdą osobę zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, a także osobę fizyczną wykonującą pracę na 

innej podstawie niż stosunek pracy, stażystę, wolontariusza i praktykanta, jak również osobę 

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującą z jednostką 

organizacyjną. 

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do przechowywania na biurku tylko tych 

dokumentów, które są niezbędne w danym momencie pracy do wykonania bieżących zadań. 

4. Na biurku nie mogą znajdować się napoje w pojemnikach grożących rozlaniem płynu. 

5. Po zakończonej pracy pracownik zobowiązany jest odłożyć wszystkie dokumenty do 

zamykanej na klucz szafy, zgodnie z wymogami określonymi w Polityce bezpieczeństwa.  

6. Po zakończonej pracy pracownik zobowiązany jest odłożyć komputer przenośny do 

zamykanej na klucz szafy. 

7. Po zakończonej pracy na biurku mogą znajdować się jedynie telefon stacjonarny i 

przybory biurowe, takie jak: zszywacz, dziurkacz, długopis, itp. 

8. Pracownik zobowiązany jest do niszczenia dokumentów niepotrzebnych w niszczarce w 

taki sposób, aby nie było możliwe odtworzenie zawartych w nich informacji. 


