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ZARZ4DZENTE 5/2019
Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego

z oddziaNamiDwujgzycznymi im. Jana Dlugosza w Nowym S4czu
z dnia29.01.2019t.

w

tprawie wprowadzenia Polityki ochtony danych osobowych

w I Liceum og6lnoksztalc4cym

z Oddziatatni Dwuigzycznymi im. Jana Dtugosza w Nowym S4czu

Na podstawie
sprawie ochronl

art. 24 ua. 2 Roryorq4dqenia Parlamentu Earop/skiego

osrlb

uchjilenia ditrek4twl

fryc(rych w Yuialku

95/46/IvE

Og6lnoksztalc4cego

i

RadJ (rJE) 2016/ 679 7 dnia 27 kwietnia 201 G r. w

qprT,etwarqaniem danlch onboultch

(4.5.2076

L //9/Js

i

w tprawie wobodnego prTepfuwu takich danjtch ora4

D{ennik rJrzedool unii Europ/&ii pL) Dyrektora

z oddziatami Dwujqzycznymi in.

Jana Dlugosza

w Nowym

I

Liceum

S4czu, postanawla, co

nastgpuje:

s1
wprowadza PolitykE ochtony danych osobov5rch,kt6ra stanowi za\qczntkdo niniejszeg
o zarzqdzania.

s2
zobowi4zuie wszystkich ptacownik6w szkoly do zapoznania siq z ffeSctw4zarzqdzenia.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

T}YKN

Podpis dyrektora szkoly

Dlrektorarliceumoru^,1i#,fif i'olrL#trffiiiiil:':

kn. Jana Dlugosza w Nowym Sqczu qd.nia 29.bt.ZOt S,

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie att' 24 ust. 2
2016/679

z

i afi.32w

zw. z

drtta 27 kwietnia 2016

^rt.5

ust.2Rozporzqdzenia Padamentu Europejskrego

i Rady (tJE)

r. w sprawie ochtony os6b flzycznych w zwi4zku z ptzet:warzaniem danych
osobowych i w sptawie swobodnego przeply'wu takich danych otaz rchylenla
dyrektywy 95/46/wE (og6lne
tozpotz}dzerieoochroniedanych,Dz.rJrz.UEL119 z04.05.2016r.zp6lnte1szymizmranaml)Administrator
danych osobowych

ptzyimuie do

I Liceum

og6lnoksztalcqce z oddzialami Dwujgzyczrrymi tn.
JarnDlugosza w Nowym S4czu
stosowania nirtreisz4 Politykg ochrony danych osobowych. W imieniu administratora
czvnno6ci

zsttqzane z ochrotq danych osobowych podejmuje Dyrektor/IOD.

Informacie

(* T-

pxzetsntz^ne dane osobowe) s4 bardzo waLnym aktywem Administrato

je chroni6 z naleiyt4 starannoSci4 poniewa2 wiele proces6w
integralnoSci

i klient6w,

i uslug

zaleiy

w

n

datych, dl^tego fl^e;y

duLej mierze od jako6ci, poufno6ci,

i dostgpno6ci infotmacji. Chroni4c informacje dbamy o interesy Administratora

danych, jego partnet6w

dlatego bezpieczeristwo informacji ma dIa Administratora danych podstawowe zn^czerr7e,
zby vtrzym

konkurencyjno56, ci4glo56 funkcionowania, plynno56 finansow4 zgodnoS6

z

e

przeptsami pr^wa ot^z wlaSciwy

wLerunek. \Vdro2ona u Adminisffatora Polityka ochrony danych osobowych (dalej
,,polityk a,,),wnz z zal4cznkami,
porz4dkuje kwestie zwiqzane z rczhczalnoici4 RODO, zatitera nalwainiejsze zasad.y postgpowania
z tnformacl4otaz
wskazuje na szczeg6Nowe instrukcje, procedury

Informuje, ze

w

zwiqzku

z

i zaleceriz zsiqzzne z puetwarzatiem informacii.

pnetwatzaniem danych osobowych u Administratora obowi4zuj4 m.in. nastgpuj4ce

regulacje:

r

Polityka,

o

Zasady postgpowania:

,,Polityka ochrony danych osobowych" lub ,,polityk4 bezpieczeristwa danych
osobowych", wraz z zawattymiw niej instrukcjami, procedwramiiwzorami dokurnent6w

./
{
,/
r

fl 7yw^fl r6wrie?

,,wszystko, co nie jest wyralnie dozwolone, jest zabronione,,,
czystego biurka

i

czystego ekranu,

ograniczonego zawfatiaw kontaktach wewn4trz oraz pozapodmiotem.

Procedury stosowane do dnia wej6cia

w iycie niniejszej polityki

na podstawie przepis6w ustawy o ochtonie

danych osobowych.

Obowi4zkiem ka2dego pracownika
zasad oraz postanouried

Polityki.

i

wsp6lpracownrka Administtator^ danych ,est przestrzeganie wymienionych

s1.

DEFINICJE
1' Na pottzeby nneiszei Polityki, ptzylmaje si€ nastgpuj4c e zraczerie dla ponitejwymieaionych
sfornulowari:

a) ,,RODO"

-

Rozporz4dzenie Padamentu Europejskiego

sprawie ochrony os6b fizycznych

w

zwiqzkn

z

i

Rady (tJE) 201,6/679

z

dnta 27 kwietnia 201,6

przetw^rzaniem danych osobowych

i w

r. w

sprawre swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VE (og6lne rczporz4dzenie o ochronie
d-ych. Dz.I)tz.
UE L 119 z 04.05.201.6 r. z p6tnejszyrni ztlrlianatnl);
b) ,,Administr^tor"

I Liceum Og6lnoksztalcqce z Od.dzialami Dwujgzycznymikn.JataDlugosza w Nowym

-

c) ,,podmiot przetvtatzaiucy''

-

S4czu

osoba frzyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, kt6ry

przetwatza dane osobowe w imieniu Administratora;
d) .organ nadzorczy"

-

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

e)

,,podmiot danych" - osoba, kt6rej dane osobowe s4ptzetwarzafle;

f)

,,narrrszenie ochrony danych osobowych"

-

naruszenie bezpieczeristwa prostadzqce

do przypadkowego lub

niezgodnego 2 pt^wetr' ztiszczetia, wttaceria, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia
lub nieuprawnionego
dostgpu do danych osobowych ptzesylatych,przechowywanych lub winny spos6b przefvarzanych;

g) ,,Polityka"

Polityka ochrony danych osobowych
'tm.Jata
Dwujgzycznymi
Dlugosza w Nowym S4czu
h) ,,IOD"

-

-

w jednostce pn. I Liceum Og6lnoksztal

cqce

z

oddzialami

Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Adminisrratora.

s2.

OCENA GOTOWOSCI DO WDROZENIA RODO
Administrator przeprowadzil ocenE gotowoSci do wdro2enia RODO (ocena dokumentacji
procedur

w

zakresie ochrony danych osobowych). Wnioski

z

i

obowi4zuj4cych

przeprowadzonej anahzy zosta\y wykorzystane w

niniej szej dokumentacji.

s3.
O GO

LNE ZASADY

DO

PELNIANIA

O

BOWIAZ KOW INFO RMACYJNYCH

Administator dopelnienia obowi4zk6w informacyjnych wobec podmiot6w danych na zasadachokre6lonych w art.
1'3 i 14 RODO, z zasftzeLeriem ew. zlli'ian (ogranlczerl) wprowadzonych przez krajowe przepisy szczeg6lowe,
1.

wydane w szczeg6lno5ci na podstawie

^rt.23

RODO.

2.Wptowadza sig wzory klauzul informacyjnych, o kt6rych mov/a w art. 13 RODO, stanowi4ce zalqcznJknr 1 do

Polityki. Klauzule informacyjne dostosowane s4 do celu przetwarzania danych osobowych otaz do wla6ciwej
podstawy pmwnej.

3. Dopelnienie obowi4zku informacyjnego, o kt6rym mowa w
klauzuli

w

siedzibie Adrninisffatora,

aw nzie

^rt.

1.3

RODO nastgpuje poprzez

wywieszenie

tzkjej decyzli Administratora takze poprzez zatnteszczenie klauzuli

informacyjnej na stronie Intemetowej Administratora,

w BIP, w tredci stosowanych forrnlarzy oraz w

stopce

korespondencji e-mail. Podczas pozyskiwania danych pracownik Administratoxa adziela wszelkich informacii, o
kt6rych mou/a w art. 13 RODO.

4' Pracownicy Administratora konsultuj4 tre56 poszczeg6lnych klauzul tnfornacyjnych
z IOD.

s4.

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

w

kontek5cie obowi4zk6w wynikaj4cych z przepis6w

RoDo

Administrato r ma obowi4zek wyztaczenta Inspektora

ochrony danych, z uwag na to, iz iest podmiotem publicznym. Dokumenta cja
wyznaczenra IOD zostala zal4czona
do niniejszei Polityki. Dane IoD zost^nqptzekazzte do organu nadzorczego stosownie
do obowi4zku prawnego
z^.wartego w RODO i w przepisach krajowych.

s5.

ZASADY UPOWAZNIANIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1' Administrator podejmuje dzialanta w celu zapewnienia, by kaida osoba {tzyczna
dzialaj4ca z jego upowa Lnietia,
kt6ra ma dostgp do danych osobowych, przetwanala je wyl4cznte na jego polecenie,
chyba iewymaga tego od niej
pmwo Unii lub prawo paristwa czlonkowskiego.

2'Wz6r upowa2nienia do pnetwarzania danych osobowych stanov/i zal4cznikrr 2 do polityki.
3'Wz6r teiestru os6b upowa2nionych do przetwarzania danych osobowych stanowi za\4czrtknr 3 do polityki.

4' Upowaattrenia

nadawan4 s4 zgodnie

z

zasadq rxlrtt,r.ahzacji danych. Osoba upowa zti'ona ptzetvlarz^ wryl4cznte

dane niezbgdne do reaLzacji ceI6w przetwarzatia.

5' W przypadku ptzetwazania danych osobowych, kt6te
upowa2nienie, o kt6rym mowa

dokonyrvane s4

w imieniu innych

administrator6w,

w ust. 2 niniejszego paragrafa, stanowi polecenie podmiotu paetw^tz^lqcego do

ptzetwarzaria danych osobowych, w imieniu innych administrator6w.

s6.
REJEST R

czYNNoS cI PRZETwARZANIA I KATE Go Rrr czyNNo Scr pRzBI$TARZANTA

1' lTytyczne w zakresie ptowadzenla Reiestru czynnoSci przet:wzrzania

i Rejestru kategorii czynnoSci

prze1'watzania,

bgd4ce zaleceniami organu tadzorczego, stanowi4 zal4cznknt 4 do pottyki.

2.'wz6t Rejestru czynno5ci ptzetvarzatia stanorffi zaN4cznlknr

5a do

polityki.

3.Vz6r Rejestru kategorii czynno6ci przetwarzaria stanowi zal4czdknr

5b do Polityki.

4.Rejestry,okt6rychmowawust.2i3prowadziAdministrator/loDwformieelektronicznel,zgodntezart.30ust.
3 RODO. Wptowadzenie danych do rejestnr, o kt6rym mowa w ust. 3, nast€puje w momencie zawarcia gmowy, o
kt6rej mowa w ztt.28 ust. 3 RODO.

s7.

PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY
1. S7 przypadku, gdy postaw4 przetwarzaria iest zgoda osoby, kt6rej dane dotyczau administrator, dzialal4c

w

celu

wykazatia, 2e osoba, kt6rej dane dotycz4 wytazrlz zgodq na ptzet:watzarie swoich danych osobowych, stosuje

o6wiadczenie

o wyrz2entn' zgody ta

przetwzrzanie danych osobowych, kt6rego wz6r stano\r.i zaN4cznik

nr 6 do

Polityki.

2' osoba, kt6rei dane dorycz4 ma prawo w dowolnym momencie wycofa6
zgodg. lfycofanie zgody nie wplyrra na
zgodno66 z prawem ptzetwarzatia' kt6rego dokonano na
podstawie zgody ptzed,jej wycofaniem. osoba, kt6rej dane
dotycz4' jest o tym informowana, zanim wynzi zgodp. vTycofanie
zgody musi by6 r5wnie latwe jak jej wyra2ente
i nastepuje poPtzez dostarczenie o6wiadczenia w formie pisemnej lub za
podrednictwem poczty e-mail.

s8.

pRocEDURy Z,qpeNre DosTEpu Do
DANYCH
1' osoba, kt6rei dane dotycz4' jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia , czy ptzet:wztzane s4
dane osobowe iei dotycz4ce a je|dt ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskatla dostgpu do nich otaz tzyskaria
informacji okre6lonych w art. 15 RooD.
dane osobowe s4przekazywane

Je2eli
do paristwa trzeciego rub otgantzacJi
migdzynatodowei, osoba, kt6rej dane dotycz4jest informowana o odpowie
dntch zabezpieczetiach,o kt6rych mowa
w afi . 46 RODO, zti4zany ch z pnekazatiem.

2' Administrator dostzrcza osobie, kt6rej dane dotycz4 kopig danych osobowych
podlegaj4cych pnetwarzatia,
z zastrze2etiem'

i

za wszekte kolejne kopie, o kt6re zwr5ci sig osoba, kt6rej dane dotyczau admfuistrator
pobierze
oplatg w wysokoSci wynikaj qcei z koszt6w administracyjny ch, o czyrninformuje
wnioskodawc
ptzeddostatczeniem

e,

kopii danych.

3' Osoba, kt6rej dane dotycz4 ma prawo l4dartta od administratora niezwlocznego sprostowaria

d,oryczacych jej

danych osobowych, kt6re s4 nieprawidlowe. Z uwzglgdnieniem cel6w pfietw^rz^ti^.
osoba, kt6rej dane dotycz4 ma

prawo 2qdatia uzupelnienia niekompletnych danych osobowych,

w tym poptzez przedstawienie

dodatkowego

oSwiadczenia.

4' Osoba' kt6rej dane dotyczauma prawo 24danta od administratora niezwlocznego usunipcia dotycz4cych jej
danych
osobowych, w].l4cznie

5'

ta

zaszdach okre6lonych

w

^fi.

17

RODO.

Osoba, kt6rei dane dotyczau ma prawo lqdanra od administratora ogranic zeria przetwarzarua jed;mie_:v

p&ypadkach, o kt6rych mou/a w art. 18 RODO.

6' Administrator informuje o sprostowaniu lub usunigciu danych osobowych lub ograniczetitt
kt6rych dokonal zgodnie

z

przetwatzania,

17 ust. 1 i at. 18 RODO, kazdego odbiorca, kt6remu ujawniono dane
^rt.
osobowe, chyba ze oka2e sig to niemo2liwe lub bgdzie wymagzi niewsp6lmiernie duzego wysilku. Administrator
informuje osobg, kt6rej darte dotycz4,o tych odbiorcach, jezehosoba, kt6rej dane dotyczartego zazqda.

7'

art. 1'6,

Osoba, kt6rej dane dotyczau ma prawo ottzyrnae

t2ywanytn formacie nadai4cyrn

od administrator^ w ustrukturyzowanym, powszechnie
sig do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczqce, kt6re dostarczyla

administtatorotri oraz ma prawo

przestra(,

te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszk6d ze strony

admirristratora, kt6remu dostarczono te dane osobowe, w]rl4cznie na wanrnkach okre6lonych

8. Osoba, kt6rej dane dorycza" ma prawo w dowolnym momencie wnie56 sprzeciw

-

w afi.20 RODO.

z przyczyn zwi4zarrych z jei

szczeg6lnq sytuacia- wobec przetwarzania dotycz4cych jej danych osobowych opartego

na art. 6 ust. 1 lit. e) lub I
RODO, w tym ptofilowania. Administrator bgdzie przetwarza(. tych danych osoborych, chyba 2e wrykaLe istnienie
waztrych prawnie uzasadnionych podstaw do pftetw^rzariz, nadtzEdnych wobec interes6w, praw

kt6rei dane doryczqlub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony toszczei. Najp6lniej

i wolnoSci

pny

osoby,

okazjipierwszej

komunikacji z osoba kt6rei dane dotyczq,wyratnie informuje siE

RoDo onz

przedstautra sig je jasno

9' osoba' kt6rej dane

j4o

prawie, o kt6rym mowa

w

art.21 .,.t. 1. i2

i odrgbnie od wszerkich innych infomacji.

ma prawo do tego, by nie podlega6 d,ecyzjt, kt6ta opieta sig wyl4cznie
na
zaldto'I tyzowanym przetwarzanit, w tym profilowaniu i w1'woluje
wobec tej osoby skutki prawne lub
podobny
dotyczau

w

spos6b istotnie na ni4 wplywa, na zasadach okre6lonlrch

w

art. 22RODO.

10' Administrator udostgprria osobie, kt6rej dane dotycz4 L4dane
informacje

i

dane

w

formie pisemnej lub

elektonicznei.

se.

ocENA PODMTOTU PRZETWARZAJACEGO
pnetvn rz^fie ma by(. dokon)'wane w irnieniu administratora, bgdzie on korzystal
wryLqczrtrez uslug takich
podmiot6w puetstarzalqcych, kt6re zapevrntai4 wystarcz^iqce gwzrancje wdro2enia
1" JeieL

odpowiednich 6rodk6w

technicznych

i

oryanzacyjtych, by przetwarzanie spelnialo wymogi

RoDo i chronilo

prawa os6b, kt6rych dane

dotyczq' Administrator ptzed powierzeniem przetwarzania weryfikuje spelnienie
warunk6w,

o kt6rych mowa w
zdania poptzednim. Weryfikacje dokonuje pracownik \vyziaczorry przez admiristratora,
kt6ry mo2e korzystat, ze
wsparcia doradczego

IOD.

2.Wz6r umowy powierzenia przetsrratzznia danych osobowych stanowi zal4cznknr 7 do polityki.

s10.

RETENCJADANYCH
1' Dane osobowe bgd4 przecho\r/),'wane w formie umo2liwiajacej identyfikacje osoby, kt6rej dane d.otycz4
przez
okres nie dNuiszy,
archiwalrrych'
przepis6w

o

!7

niz

'1est

to niezbgdne do cel6w, w kt6rych dane te s4 przetw^tz^tre z poszanow^niem norm

szczeg6leo6ci okres przechowl'wania danych wynika z instrukcji kancelaryjnej

onz z wlascivtych

Swiatowych.

2' Okres przechowywania danych osobowych

zostaN wskazany

przez Admintstratora w tre6ci ptowadzonego ptzez

niego Rejestru czytnoici przetwarzania otaz zaIeLy od podstawy ptawnej przet:warzaria

i nie mo2e byf

dNu2szv nrL

wynika to z danej podstawy prawnej. !7 szczeg6lnosci dane bgd4przechowj,'wane:.
a)

w przypadku ptzersvarzania danych na podstawie zgody

-

do momentu wycofania zgody,

b) w przlpadku przet:w^rz^ danych osobowych, poniewa2 jest ro konieczre z uwa$na obowi4zuj4ce przepisy prawa
- do upllffu okres6w okre6lonych przez te przepisy (w szczeg6lno6ci przepisy ustawy o rachunkowo6ci, ptzepisy
ustaw podatkowych, pzepisy kancelaryjne),
c)

w przypadku pnetwatzania danych na podstawie umowy

-

do momentu zakoiczenia

je1

rcahzacjii przedawnienia

ew. roszczeri,
d) w przypadkw pfletw^tz^nia danych na podstawie interesu publ-icznego, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1 li.t. e)

-

do

momeritu zgl.oszetia przez podmtot danych sprzeciwu.
3. Po uplywie okresu przechowywaria danych osobowych Administrator dokona usunigcia danych osobowych
oraz
usunigcia ich kopii. O ile jest to mo2liwe z techfliczflego punktu ,idzenta,usunigcie obejmuje r6wnez dane osobowe
zapisane na kopiach zapasowych przechowywa nych przez administratora.

s11.

OCENA SKUTKOW DLA OCHRONY DANYCH
Ocena skutk6w dla ochrony danych jest dokonyli.ana na posta$/i
e

^rt.35

RODO.

s12.

UPRZEDNIE KONSULTACJE
1" Jeieh ocena skutk6w dla ochrony danych,

o kt6rej mowa w att. 35 RoDo, wska2e, ze przetwatzanie
powodowaloby wysokie ryzyko, gdyby administrator rfe zastosowal 6rodk6w
w celu zminim ahzowanra tego ryzyk^,
to przed tozpoczgciem pftetwatzaniz- administrator konsultuje siE z organem
tadzorczym.
2' Adminisftatot prowadzi dokumentacje w zakresie rcakzacjiobowi4zku
wynikaj4cego

z art.35i

36 RODO.

s13.

KODEKSY POSTEI'OWANIA I MECHANIZMY CERTYFIKACII

Nie dotvczv

s14.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

O

SOBOWYCH DO PANSTW T R ZF;CTC]F- LUB

O

RGAN TZACIT

MIgDZYNARODOWYCH

Nie dotyczy

s15.

BEZPTE,CZENSTWO TE CHNTCZNE r

O

RGANTZACYJNE

Uwzglqdniailc stan wiedzy technicznej, koszt wdraZania oraz charaktet, zaktes,kontekst i cele przetwa rzatia
oraz
ryzyko nanrszenta pnw lub wolno6ci os6b flzyczrtych o r62nym prawdopodobieristwie wyst4pienia t wadze
1.

zagroLenia wynikai4ce z przetwaxzania, administrator (w tym dziaNaj4cjako podmiot pftetw^rzaj6cy,
o kt6rym mowa

w

att. 28 RODO)

zar6wno przy okreSlaniu sposob6w przetwarzania, jak i w czasie samego przetvatzaria
-wdtaLa
odpowiednie Srodki techniczte i otgatizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaptolektowane w celu skutecznei

-

teiltzagi zasad ochrony danych, takich jak mkirnahzacja danych ot^z w celu nadania przets,arzatiu niezbgdnych
zabezpieczefl, tak by spelni6 wymos

RoDo onz chtotit

2' Administtator wdraza odpowiednie Srodki technic zre

i

prawa os6b, kt6rych dane doryczq.
orgatizacyjne, aby domydlrrie ptze,,v^tz'ne byLy wyl^czfie

te dane osobowe, kt6re s4 niezbgdne dla osi4gnigcia ka2dego konkretnego celu przetwar zztia. Obot';qzek

te1-

odnosi

si€ do ilo6ci zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowl'wanja oraz ich
dostqpnodci.

W

szczeg6kto6ci Srodki

te

zapewniaju by domy5lnie dane osobowe nie byly udostgpniane bez

interwencji danej osoby nieokreSlonei liczbie os6b ftzyczttych.

osobowych:
a) opfoglamowane anty-wifusowe,

b)

szyfrowanie dysk6w komputer6w

i

pamigci przeno6nych

zabezpieczerie ich loginem i haslem,

^

w

przyp^dku komputerow stacionarnvch

c) mo2liwo56 zabezpieczatia tre6ci wysylanych wiadomoSci e-maIl za pomoc4 hasla
- wg oceny ryzyka dokonanej
przez Admrnrsttator^ (np. poprzez zapisanie ptzesylatego dokumentu w za\qcznku
zabezpreczonymhaslem. kt6re
ptzeslane zostanie do odbiorcy innym kanalem komunikacii),

d) skladowanie dokumentacji w pomieszczeniach zabezpieczonych poprzez drzwi
zamykane na klucz oraz w szafach

i biurkach zarnykany ch ta Hacz,
e) dostgp do dokumentacii za:nera'lqcych dane osobowe tyko przez osoby posiadaj4ce
aktualne upowa2menia,

f) prowadzenia szyftowatych kopi zapasowych, przechowywanych w bezpi ecznymmiejscu,

g) regnlame testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno6ci 5rodk6w technicznych i
zapewrui bezpieczenstw o przetwz.tz^nil,

oxgantzacylnych maj4cych

h) zachowanie szczeg6lnei ostro2no6ci w przypadku konieczno6ci przenoszenia (za zgodqAdmirustratora)
danych
osobowych poza obszar ptzet:warzaria, w szczeg6lno6ir przetwarzania zzzgod4 admini
stt^toradanych osobowych w
miejscu zarrrieszarria osoby przetwa na)qcej.
4. Osoby upowa2nione do przetvtarzaria danych osobowych:

a) informuj4 IoD/Administratora o vrszelkich zavwazonych nieprawidlowo5ciach

vr

dziaNanru systemu

lub przy

przefuvauatiu danych o sob owych,

b) stosuj4 przyjete zasady polityki hasel i uwierzytelniania,
c) utrzymuj4w Scislej tajemnicy hasla, kt6rymi sig posluguj4

d) dokonuja zf'iany hasla w przypadku powzigcia podejrzenia lub stwierdze nia, ie z haslem mogly
zapozna6

sig

osoby trzecie,
e) w przypadku odejScia od komputeta btokuia do niego dostgp za

I

pomoc4hasla,

ustawiaja ekrany komputer6w, w taki sper56, aby osoby nieupowa2nione nie mialy dostEpu do
ekran6q

g) nie instaluj4 we wlasnym zakresie nieuprawnionego oprogramowania.
5.

W zakresie bezpieczeristwa tttfornatycznego

i

fizycznego:

a) dostgp do bzz danych oraz systemow informatycznych przetwarzaj4cych dane osobowe rnajqwyN4cznte
osoby
posiadaj4ce stosowrie upowa2nienia wydane przez Admini sttatora,

b) dostqp do pomieszczeri, w kt6rych ptzetwzrzane
pracownicy

i

s4 dane osobowe, z^\/^rte

w zbiorach Adminisftaton,ffi jq

wsp6lpracownicy Administratora, posiadaj4cy odpowiednie upowa2nienie, uprawnion

e

ptzez

Administratota ota;z (na mocy umowy powierzenia przetwarzatia danych) przez Procesora osoby i pracownicy firm

wsp6lpracui4cych; przebywanie

w ty.h

pomieszczeniach

przetw^tz^ri^ danych osobowych mo2e sig odbywa6 tylko

os6b niedopuszczonych/nieupowa;tionym

w

do

obecno6ci przedstawiciela Administratora lub

przedstawiciela Procesora lub os6b upowa2nionych; w przypadku opuszczeni a pomteszcze| (wchodz4cych
w sklad
obszatu ptzet:w rz^n7a danych osobowych) przez osoby upowa2nione, pomieszczenia te zoboitqzane s4
opuSci6
x6wnie| osoby nieupowa2nione, znaldttl+ce sig w tym czasie pod ich nadzorem,

c) drzwi wei6ciowe do pomieszczei obszant pruedvarzania danych musz4 pozostawai zamknjgte zar6wno po
zzkoiczeniw pt^cy przez osoby upowaztiotte, jak i w wypadku kaLdego, chocia|by chwilowego, optszczeria przez
nie pomieszczetia w ci4gu czasu pracyi w przypadku opttszczenia pomieszczeria osoba upowa2niona zobowiqzana

jest do zaboria ze sob4 lducza do drzwi' kt6r4 dysponuje

nieupowainionych;

w

r

zabezpieczenia pomieszczetia przed,dostgpem os6b

przypadku uftaty Hucza osoba upowa 2niona zobotiqzana jest

do

natychmiastowego

poinformowana o tym fakcie Administratora,
d) pracownicy, upowaZnieni do przetwarzaria danych ptzez Adrnsnistt^tora, stosuj4 ww. zasady
d.o przetwarzatia
danych osobowych, kt6re dokonl'wane s4 w imieniu innych administrator6w.

Do ptzes.lanek wskazuj4cych na naruszenie bezpieczedstwa ochrony danych nale1qm.

6.

a.
b.
c.
d.

in.:

pr6by blgdnych logowai do system6w przetwarzaj4cych dane osobowe,
pr6by nieautot:yzow^nego dostgpu dobaz danych,
pr6by wynoszenia danych na no6nikach pamigci masowych,
pozostawienie wydruk6w danych osobowych na drukarkach, kserokopiarkach lub

irry.h

urzadzenjach

poligraficznych lub w miejscach niechronionych,

e'

wysylanie, przez osoby nieupowa2nione, dokument6w

lub nfol:nacji zawieralqcych dane osobowe

za

po6rednictwem poczry elektronicznej lub konwencjonalnej onz utz4dzei teletransmisyjnych.

s16.

WYKORZYSTYWANIE PRYWATNYCH uRZApzEI{ pRACowNr Kow

D

o cEldw sLUZBowycH

1. \Tykorzystywanie prywatnych wrzqdzei pracownik6w administratora do cel6w slu2bowych jest dopuszczalne
wylqcznre po uzyskaniu pisemnej zgody administrator^.

2. Pracownik, kt6ry wykorzystuje prywatne urz4dzenje do

cel6w slu2bowych, wyraza zgodg

upowa2nionego pracownika administratora do zasob6w jego trzqdzetia

w celu zabezpteczenia

na

dostgp

danych bqd4cych

wlasno6ci4 adminisff atora.

3. Administrator indywidualrrie, wobec ka2dego z pracownik6w
wykorzystania :utz4dzei mobilnych

i/lub pracy w

iw

formie pisemnej, ustala zasady doryczqce

systemie zadaniowego cz^sn pracy,

tak aby

zapewnit.

bezpieczerlstwo informacji i ochrony danych.

s17.

POLITYKA CZYSTEGO BIURKA I EKRANU
Administratot zobowrqzaie pracownik6w upowa2nionych do przetwarzaria danych osobowych,
polityki czystego biurka i czystego ekranu.

do

zzchowania

s18.

AUDYT WEWNETRZNY

1'
i

Administrator prowadzi regolame testowanie, mierzenie

i

ocenianie skuteczno6ci Srodk6w technicznych

otgarizacylnych maj4cych zapewti(. bezpieczeristwo przet:w^rz^ri^ danych osobowych.

2.

Administrator monitomje przesfizeg^rie RODO oraz ntnrejszej polityki.

3. Administrator nie tzadziei ni2 taz na dwa lata prcwadza audyt wewngttzfly,

r'rrajqce

na celu oceng zgodno6ci

ptzet\Yatz^1i^ danych z RODO lwb zleca niezale2nemu podmiotowi przeptowadzenie audytu zewnetrznego.

s1e.

PROCEDURA POSTEPOWANIA W RAZIE NARUSZENIA ORAZ PROCEDURA
POWIADOMIENIA
O NARUSZENIU DANYCH

1'

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administuator bez zbgdtejzwloki

p62nei ni2
zgodnie z

w

terminie 72 godzn po stwierdzeniu naruszenia

-

zglasza

-

w rniarg mo2liwo5ci, nie

je organowi rndzorczemu wla6ciwemu

RoDo,

chyba 2e jest malo pmwdopodobne, by naruszenie to skutkowalo
^rt'
ryzykjem naruszetia
praw lub wolno6ci os6b flzyczttych. Do zgl.oszetia przekazanego organowi nadzorczetnu
po uplywie 72 godzin

55

doNqcza siq wyja5nienie

z

po

3'

pnyczyrr op6tntenta.

drlrtoteryr p rz et-w arzaj4cy m.

Zg)'oszenre dokonywane iest

wskazane

w formie przyjgtej pftez

orgl.rr nadzotczy. Trc6(. zgloszenta za1r;tera elementy

w art.33 ust. 3 RODO.

4' Administtator/IoD lub inna upowazniona osoba dokumentuje v/szelkie naruszeria ochrony danych
osobowych,
w tym okolicznoSci tantszenfa ochrony danych osobowych, jego skutki onz podjgte dzjalanra zaradcze

orzz

prowadzi rejestr naruszed.

5. Jeizelt naruszenie ochrony danych osobowych mo2e powodowa6 wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolno6ci
os6b fizycznych, administratorbez zbgdnej zwloki zawiadamia osobg, kt6rej d,ane dotyczau o takim
naruszeniu.

Zawiadomienie ma forme pisemn4. Zawtadomienre nie jest wymagane

w

sytuacjach wskazanych

w art. 34 ust.

3

RODO.

s20.

DZrAX-ANIA SZKOLENTOWE r USWIADAMTAJACE
Adminisftator przeprowadza w tazie potrzeby

dziaNanta szkoleniowe

dla os6b upowa2nionych oraz obowr4zkowe

szkolenie ka2dej nowo upowa2nionej osoby przeprowadzafle ptzez

IoD

obejmuj4ce nastgpuj qce zagadtietia:

1) Przepisy o ochronie danych osobowych.
2) Zasady ptzet:varzaria danych osobowych.
3) Procedury dorycz4ce bezpiecznego p:rzerw^tz^tia' danych osobowych w systemach informatycznych.

4) Zasady u2)tkowania urz4dzei i system6w informatycznych slu24cych do pnetwarzania danych osobowych.

5) ZagtoLenta, na iakie rnoLe by( nara2ote przetwarzarie danych osobowych, a

w

szczeg6lnoSci te zviqzane z

ptzefrtatzaniem danych osobowych w systemach tnformatyczny ch.
6) Zasady dostgpu do pomieszczef, w kt6rych ptzetwatz^ne s4 dane osobowe.
7) Spos6b postgpowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub systemu informatycznego.
8) Odpowiedzialno66 z tytulu naruszenia ochrony danych osobowych.

s21.

MET

O

DYKA Z ILRZ 4DZ ANrA RyZyKr

E

M

1' Uwzglgdniaiqc chankter, zaktes, kontekst icele ptzetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lubwolno6ci os6b
ftzycznych o r6znym prawdopodobieristwie iwadze zagroLetiz, admiflistrator wdraLa odpowiednie
6rodki
techniczne t' otganrzacyite, aby przetwarzanie odbywalo siE zgodnie z ntrrtejszym rczporzqdzemem
i aby m6c to
wykazae. ocentaiac ryzyko administtator bie2€ pod uwag€ syruaci€ zwiqzane z pnypadkowym

lub niezgodnym z

prawem zriszczeriem,lttatu modyfikacj4 nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostgpem d.o danych
osobowych przesylanych, przechowywanych lub w inny spos6b przefvarzatych.

Administrator wprowadza nastgpujac4 metodykq attaLzy
ryzyka:
R = P x (S /d/ + S /i/ + S /p/), gdzi.
2.

R-ryzyko,P-prawdopodobieristwo;S-skutek,d-dostgpno56,i-integralnod6,p-poufnos6.

3'

Analrza dokonywana bgdzie

w

stosunku do ka2dej

z czynttoiciprzetwarzania

wskazanej

w rejestrze czynto1ci

przetutatzatia oraz usluS{ wskazanej w rejestrze kategorii czynnoSci ptzetwatzaria. w oparciu

uprzednio zasoby/aktywa

sNuzqce

do ptzetwatzanta

w nastgpuj4cy spos6b: R = do poziomu 10

-

o

zinwentaryzowane

danych osobowych. Wyniki og6lnej anahzy
ryzyka okre6la sig

akceptowalne, od 1,'l d,o 20

-

ryzyko, powltbej 20

-

wysokie ryzyko.

Jako wysokie ryzyko awa2a si€ r6wnie2 sytuacjg, w kt6rej, prawdopodobiefstwo otzz co najmnejjeden skutek ma
wartoS6 maksymaln4 (5). Administrator stosuje skalE oceny od 1 do 5 (przykladowo wartod6 I oznaczabatdzo

mzNe

prawdopodobieristwo wyst4pienia ryzyka a 5bardzo du2e prawdopodobieristwo wyst4pienia
ryzyka).
4.Wzot atkusza anahzy ryzyka stanowi zal&zrllk m B do poiityki.

5'

AnaLza ryzyka ptowadzona metod4 eksperck4 obejmuje r6wtie| klasyfikacje naruszert

powradomienia organu nadzotczego lub podmiotu danych,

w

szczeg6lno6ci

w

z

zakresie oceny wysokiego ryzyka

tantszetia praw i wolnoSci podmiot6w danych.
6. Anahzp i ocenE ryzyka dokonuje Adminisftator, upowa2niote przez niego osoby lub zesp6l.
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Q mgr Andrzei
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Data i podpis administratora danych

wwa$ na obowi4zek

