
Zarządzenie Nr .J/i.l 
Woje w-ody Dolnośląskiego 
z d n ia ..,,,,.,,.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w 
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), w związku z art. 24 
ust. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, IJrz, UE L Nr 119)!), zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 582 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wprowadzam Politykę Ochrony Danych Osobowych w  Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Wprowadzam Politykę Ochrony Danych Osobowych w warunkach pracy zdalnej 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.”

§2. Zarządzenie wchodzi w7 życie z dniem podpisania.

Zmiany do wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2018 Nr 127
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Rozdz. 1. Deklaracja kierownictwa, potwierdzająca cele i zasady bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest nie tylko normą i 
koniecznością, ale także obowiązkiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w 
tym w szczególności z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Realizacja statutowych zadań Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wymaga 
między innymi efektywnego dostępu do danych osobowych oraz zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa ich przetwarzania. Utrata poufności, integralności i dostępności 
danych może mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność oraz wizerunek Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kierownictwo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu jest świadome zagrożeń 
wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych, w tym wynikających z dynamicznego 
rozwoju metod i technik zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu będzie stale doskonalił i rozwijał 
organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych 
przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi jak i w sposób zautomatyzowany, tak aby 
skutecznie zapobiegać ryzyku wystąpienia zagrożeń. Jednocześnie będą prowadzone działania 
zmierzające do doskonalenia oraz rozwijania metod ochrony przetwarzanych danych poprzez 
realizację działań profilaktycznych opisanych w niniejszym dokumencie.

Rozdz. 2. Definicje bezpieczeństwa informacji

Polityka Ochrony Danych Osobowych jest zestawem praw, reguł i praktycznych doświadczeń 
dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i przetwarzania danych osobowych

Celem Polityki Ochrony Danych Osobowych jest zapewnienie w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu właściwej ochrony zasobów informacyjnych, w których 
gromadzone są i przetwarzane dane osobowe, maksymalne ograniczenie wielkości ryzyka dla 
chronionych zbiorów danych oraz zapewnienie gotowości do podejmowania działań 
zmierzających do utrzymania ciągłości działania w sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa 
informacji.

Polityka Ochrony Danych Osobowych odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia 
danych osobowych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, jak i w 
sposób zautomatyzowany. Jej celem jest wskazanie działań, jakie należy wykonać, aby 
właściwie zabezpieczyć dane osobowe.
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SŁOWNIK DZIEDZINOWY

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).

Administrator organ publiczny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych -  
Wojewoda Dolnośląski.

Inspektor Ochrony Danych wyznaczona przez Administratora osoba monitorująca 
przestrzeganie RODO w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu oraz wspierająca jego 
pracowników w zakresie poprawności realizacji procedur 
ochrony danych.

Administrator Systemu wyznaczona przez Dyrektora Wydziału/Biura, 
odpowiedzialnego za poprawność funkcjonowania systemów 
teleinformatycznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu osoba, a w przypadku samodzielnego 
administrowania przez Wydział/Biuro wyznaczona przez 
Dyrektora tego Wydziału/Biura, nadzorująca przestrzeganie 
stosowania środków technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających ochronę powierzonego mu zasobu informacji, 
w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii informacji 
objętej ochroną.

Podmiot przetwarzający osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu 
Administratora.

Odbiorca osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny 
podmiot, któremu ujawnia się 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.

Urząd Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Komórki organizacyjne wydziały, biura oraz komórki wskazane w § 8 ust. 1 i 2 Statutu 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kierujący komórką 
organizacyjną

dyrektorzy wydziałów i biur oraz kierujących Komórkami 
organizacyjnymi wskazanymi w § 9 ust. 1 i 2 Statutu 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
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Dane osobowe wszelkie 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.

Zbiór danych uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 
scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony 
funkcjonalnie lub geograficznie.

Czynność przetwarzania operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie 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.

Dostępność zapewnienie upoważnionym użytkownikom dostępu do 
informacji i związanych z nimi zasobów, zgodnie z 
określonymi potrzebami.

Integralność właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub 
zniszczone w sposób nieautoryzowany.

Poufność właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana 
lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub 
procesom.

Profilowanie dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych 
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w 
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, 
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania 
się.
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Anonimizacja przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można 
ich było już przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej.

Pseudonimizacja przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można 
ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, 
bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie 
dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte 
środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi 
ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej.

Uwierzytelnienie weryfikacja tożsamości użytkownika.

System informatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 
zastosowanych w celu przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo informacji zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji.

Naruszenie ochrony danych 
osobowych

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.

Klauzula informacyjna informacja przekazywana osobie fizycznej, w przypadku 
bezpośredniego lub pośredniego zbierania danych dotyczących 
tej osoby.

Rozdz. 3. Zasady przetwarzania danych osobowych

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM. RZETELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ
dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla 
osoby, której dane dotyczą.

OGRANICZENIE CELU
dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. 

MINIMALIZACJA DANYCH
przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne 
do celów, w których są przetwarzane.

PRAWIDŁOWOŚĆ
przetwarzane dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
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OGRANICZENIE PRZECHOWYWANIA
dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane.

INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ
przetwarzanie odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych.

ROZLICZALNOŚĆ
Administrator ma obowiązek dokumentowania realizacji powyższych zasad.

Rozdz. 4. Administrowanie bezpieczeństwem informacji

4.1. Administrator

Administrator realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:
a) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
b) wyznacza Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcę,
c) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych,
d) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało 

się zgodnie z RODO.

4.2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad 
ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:

a) informuje Administratora, Podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy 
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO 
oraz przepisów krajowych,

b) monitoruje przestrzeganie RODO, przepisów krajowych oraz Polityki Ochrony 
Danych, w tym prowadzi kontrole w Komórkach organizacyjnych Urzędu oraz u 
Podmiotu przetwarzającego,

c) podejmuje czynności, w celu wyjaśnienia incydentu związanego z bezpieczeństwem 
informacji,

d) udziela na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitoruje 
jej wykonywanie,

e) współpracuje z organem nadzorczym,
f) pełnieni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami,
g) pełnieni funkcję punktu kontaktowego dla osób fizycznych, których dane osobowe są 

przetwarzane w zbiorach danych,
h) prowadzi „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” i „Rejestr kategorii 

czynności przetwarzania danych osobowych”,
i) przygotowuje do podpisu Administratora upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych,
j) prowadzi ewidencję upoważnień Administratora do przetwarzania danych osobowych.
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4.3. Administrator Systemu

Administrator systemu realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad 
systemem informatycznym Administratora, w tym zwłaszcza :

a) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, 
posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora,

b) przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym 
przetwarzane są dane osobowe,

c) nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu 
do danych osobowych,

d) podejmuje działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu 
informatycznego,

e) rejestruje i wyrejestrowuje użytkowników na polecenie Inspektora Ochrony Danych,
f) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje 

Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków 
naruszenia,

g) sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń 
komputerowych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii 
zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich 
dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu 
informatycznego,

h) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych 
urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu 
bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji.

4.4. Kierownicy oddziałów lub Kierujący Komórkami organizacyjnymi, w przypadku 
niewyodrębnienia oddziałów w strukturze komórki organizacyjnej Urzędu

Kierownicy oddziałów lub Kierujący Komórkami organizacyjnymi:
a) zobowiązani są do stałego nadzoru i przestrzegania zapisów Polityki Ochrony Danych 

Osobowych przez podległych pracowników,
b) przetwarzają dane osobowe w sposób określony w „Rejestrze czynności przetwarzania 

danych osobowych” i „Rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych osobowych”,
c) zobowiązani są do zgłoszenia Inspektorowi Ochrony Danych planowanego rejestrowania 

nowych zbiorów danych oraz informowania Inspektora o zmianach, dotyczących 
przetwarzania zbiorów danych już zarejestrowanych,

d) zobowiązani są do zgłaszania Inspektorowi Ochrony Danych pracowników, którzy będą 
przetwarzać dane osobowe w celu wydania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych jak również zgłaszania pracowników, którzy posiadali upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych a zakończyli swoją pracę w Urzędzie,

e) zobowiązani są do zgłaszania Inspektorowi Ochrony Danych pracowników, którzy będą 
przetwarzać dane osobowe w celu nadania uprawnienia do dostępu do zbioru danych, 
jak również zgłaszania pracowników, którzy posiadali uprawnienie do dostępu do zbioru 
danych, a zmiana ich zakresu obowiązków spowodowała konieczność cofnięcia 
uprawnień do pracy w zbiorze danych,

f) zobowiązani są do przygotowywania obowiązujących w komórce organizacyjnej Klauzul 
informacyjnych i sprawowania nadzoru nad sposobami ich przekazywania przez 
podległych pracowników,

g) zobowiązani są do udostępniania Inspektorowi Ochrony Danych treści stosowanych 
Klauzul informacyjnych,
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h) zobowiązani są do przygotowywania umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z podziałem merytorycznym komórki organizacyjnej,

i) zobowiązani są do nadzorowania okresów retencji danych publikowanych w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zgodnie z podziałem merytorycznym komórki organizacyjnej,

j) zobowiązani są do zgłoszenia Inspektorowi Ochrony Danych wszystkich przypadków 
naruszeń bezpieczeństwa informacji lub też nienależytego zabezpieczenia zbiorów 
danych,

k) zobowiązani są do informowania Inspektorowi Ochrony Danych:
-  o wszystkich zmianach przepisów prawa, mających wpływ na sposób przetwarzania 

danych osobowych będących w dyspozycji pracowników oddziału,
-  o zmianach w organizacji pracy oddziału, mających wpływ na bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych,
1) wyznacza przedstawiciela Komórki organizacyjnej, uczestniczącego w procedurze 

monitorowania ryzyka.

4.5. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych

Dostęp do zbiorów danych osobowych oraz ich przetwarzania mają tylko osoby, które posiadają 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora, zobowiązały 
się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobu ich 
zabezpieczenia oraz zapoznały się z Polityką Ochrony Danych Osobowych.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana przestrzegać 
następujących zasad:

a) może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania nałożonych na nią 
obowiązków służbowych zgodnych z posiadanym zakresem obowiązków; 
rozwiązanie stosunku pracy lub odwołanie z pełnionej funkcji powoduje wygaśnięcie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

b) musi zachować w tajemnicy dane osobowe oraz przestrzegać procedur ich bezpiecznego 
przetwarzania; przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres 
zatrudnienia w Urzędzie, a także po ustaniu stosunku pracy lub odwołaniu z pełnionej 
funkcji,

c) zapoznaje się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
postanowieniami Polityki Ochrony Danych Osobowych,

d) stosuje określone przez Inspektora Ochrony Danych procedury oraz wytyczne mające na 
celu zgodne z prawem, w tym zwłaszcza adekwatne, przetwarzanie danych,

e) korzysta z systemu informatycznego w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w 
instrukcjach obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego, 
oprogramowania i nośników,

f) zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
g) zabezpiecza indywidualne hasła dostępu do zbiorów danych osobowych przed dostępem 

osób trzecich,
h) dokonuje anonimizacji i kasowania udostępnianej informacji publicznej w zakresie 

danych osobowych podlegających wyłączeniu, ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.
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5.1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych prowadzi Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych dla 
zbiorów danych, których Administratorem jest Wojewoda Dolnośląski.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest w postaci:
-  wykazu zbiorów Administratora, zgodnie wzorem określonym w załączniku nr 1 do 

Polityki Ochrony Danych Osobowych,
-  kart zbiorów Administratora zgodnie wzorem określonym w załączniku nr 2 do Polityki 

Ochrony Danych Osobowych,

Wykaz zbiorów Administratora zawiera w szczególności:
-  nazwę zbioru,
-  nazwę Administratora,
-  nazwę przedstawiciela Administratora,
-  dane Inspektora Ochrony Danych,
-  cele przetwarzania,
-  kategorie osób, których dane dotyczą,
-  zakres przetwarzanych danych osobowych,
-  informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej,
-  planowane terminy usunięcia danych.

Karta zbioru Administratora zawiera w szczególności:
-  informację o przeprowadzeniu szacowania ryzyka,
-  informację o przeprowadzeniu oceny skutków,
-  informację o przeprowadzeniu uprzednich konsultacji,
-  określenie, czy operacje przetwarzania są niezbędne i proporcjonalne do celów 

przetwarzania,
-  informację o powierzeniu przetwarzania zbioru danych podmiotowi zewnętrznemu,
-  określenie podstawy prawnej prowadzenia zbioru danych,
-  informację o sposobie realizacji obowiązku informacyjnego,
-  określenie zakresu danych wchodzących,
-  informację o rodzajach operacji przetwarzania danych w Urzędzie,
-  określenie zakresu danych wychodzących,
-  opis środków technicznych i organizacyjnych, służących do zabezpieczenia zbioru.

5.2. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych prowadzi Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych 
osobowych dla zbiorów danych, których Wojewoda Dolnośląski jest Podmiotem 
przetwarzaj ącym.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest w postaci:
-  wykazu zbiorów Podmiotu przetwarzającego, zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych,
-  kart zbiorów Podmiotu przetwarzającego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku

Rozdz. 5. Rejestry czynności
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Wykaz zbiorów Podmiotu przetwarzającego zawiera w szczególności:
-  nazwę zbioru,
-  nazwę Podmiotu przetwarzającego,
-  nazwę Administratora,
-  dane Inspektora Ochrony Danych,
-  cele przetwarzania,
-  kategorie osób, których dane dotyczą,
-  informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.

Karta zbioru Podmiotu przetwarzającego zawiera w szczególności:
-  informację o przeprowadzeniu szacowania ryzyka,
-  określenie podstawy prawnej prowadzenia zbioru danych,
-  informację o rodzajach operacji przetwarzania danych w Urzędzie,
-  opis środków technicznych i organizacyjnych, służących do zabezpieczenia zbioru.

Rozdz. 6. Szacowanie ryzyka, ocena skutków i uprzednie konsultacje

6.1. Szacowanie ryzyka

Szacowanie ryzyka prowadzone jest dla każdego zagrożenia towarzyszącego przetwarzaniu 
danych w zbiorze Administratora i Podmiotu przetwarzającego. Jego celem jest dostosowanie 
środków ochrony przetwarzania danych osobowych do skali ryzyka. Ocenia się je pod kątem 
utraty poufności, integralności i dostępności danych, biorąc przy tym pod uwagę ich zakres, 
szczególne znaczenie (wrażliwość) oraz kontekst i cele przetwarzania, a tym samym także 
kwestie zapewniania bezpieczeństwa usług przetwarzania (niezawodność, integralność i 
dostępność systemu przetwarzania) oraz zapewniania autentyczności i rozliczalności danych i 
podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu.

Szacowanie ryzyka prowadzone jest dla każdego zagrożenia, takiego jak:
-  działania przypadkowe człowieka,
-  działania umyślne człowieka,
-  naturalne.

Skutki dla utraty poufności, integralności i dostępności oceniane są w skali:
-  0 jeśli zagrożenie nie powoduje skutków dla utraty poufności, integralności i 

dostępności,
-  1 jeśli zagrożenie powoduje bardzo niskie skutki dla utraty poufności, integralności i 

dostępności,
-  2 jeśli zagrożenie jest zagrożenie powoduje niskie skutki dla utraty poufności, 

integralności i dostępności,
-  3 jeśli zagrożenie powoduje średnie skutki dla utraty poufności, integralności i 

dostępności,
-  4 jeśli zagrożenie powoduje wysokie skutki dla utraty poufności, integralności i 

dostępności,
-  5 jeśli zagrożenie powoduje bardzo wysokie skutki dla utraty poufności, integralności i

nr 4 do Polityki Ochrony Danych Osobowych,
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dostępności.

Prawdopodobieństwo oceniane jest w skali:
-  0 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia nie występuje,
-  1 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest bardzo rzadka,
-  2 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest prawdopodobna,
-  3 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest możliwa,
-  4 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest prawdopodobna,
-  5 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest prawie pewna.

Wynik szacowania ryzyka obliczany jest jako iloczyn prawdopodobieństwa ziszczenia się 
ryzyka i sumy skutków (dla poufności, integralności i dostępności).
Wzór: R = P x (Sd + Si + Sp)

Zgodnie z przyjętą macierzą ryzyk, zagrożenie może zostać zakwalifikowane do następujących 
poziomów:

-  niski poziom ryzyka (ryzyko do 3),
-  średni poziom ryzyka (ryzyko od 4 do 7),
-  wysoki poziom ryzyka (ryzyko od 8 do 14),
-  krytyczny poziom ryzyka (ryzyko od 15).

Niski poziom ryzyka jest akceptowalny przez Administratora i nie wymaga podjęcia 
dodatkowych działań.

Średni poziom ryzyka jest akceptowalny przez Administratora i wymaga monitorowania.

Wysoki poziom ryzyka jest nie akceptowalny i wymaga podjęcia natychmiastowych działań, 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.

Krytyczny poziom ryzyka jest nie akceptowalny i oznacza brak możliwości przetwarzania 
danych.

Zagrożenie towarzyszące przetwarzaniu danych osobowych określone na poziomie średnim, 
wymaga monitorowania. Monitorowanie polega na dokonaniu systematycznego, tj. nie rzadziej 
niż raz na dwa lata ponownego obliczenia wyniku szacowania dla tego zagrożenia. Ponownego 
obliczenia wyniku szacowania dokonuje Inspektor Ochrony Danych wraz z wyznaczonym 
przedstawicielem Komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za przetwarzania danych w 
zbiorze danych osobowych. Elementem monitorowania jest potwierdzenie przez 
przedstawiciela Komórki organizacyjnej kompletności katalogu pozostałych zagrożeń dla 
zbioru danych osobowych.

Aktualizacja opisu zbioru danych, mająca wpływ na poziom bezpieczeństwa przetwarzanych 
danych osobowych, wiąże się z koniecznością potwierdzenia kompletności katalogu zagrożeń.

6.2. Ocena skutków i uprzednie konsultacje

Ocena skutków dla ochrony danych wymagana jest w szczególności w przypadku:
-  systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób 

fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
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i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w 
podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną,

-  przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, lub danych 
osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa,

-  systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Celem oceny skutków jest potwierdzenie, czy operacje przetwarzania są niezbędne i 
proporcjonalne w stosunku do celów, dostosowanie środków ochrony przetwarzania danych 
osobowych do skali ryzyka. Ocenia się je pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, 
których dane dotyczą, a w tym utraty poufności, integralności i dostępności danych.

Przy ocenie, czy operacje przetwarzania mogą spowodować wysokie ryzyko, należy wziąć pod 
uwagę dziewięć następujących kryteriów:

-  ocena lub punktacja, w tym profilowanie i prognozowanie w szczególności na 
podstawie aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji 
lub przemieszczania się osoby,

-  automatyczne podejmowanie decyzji o skutku prawnym lub podobnie znaczącym 
skutku: przetwarzanie mające na celu podjęcie decyzji w sprawie osób, których dane 
dotyczą, wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub decyzji, które w 
podobny sposób istotnie na nią wpływają,

-  systematyczne monitorowanie: przetwarzanie wykorzystywane do obserwacji, 
monitorowania lub kontrolowania osób, których dane dotyczą, w tym danych 
gromadzonych za pośrednictwem sieci lub w ramach systematycznego monitorowania 
na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie,

-  dane wrażliwe lub dane o charakterze wysoce osobistym: obejmują szczególne 
kategorie danych osobowych (np. informacje o poglądach politycznych obywateli) oraz 
dane osobowe dotyczące wyroków skazujących za przestępstwo lub naruszeń prawa,

-  dane przetwarzane na dużą skalę,
-  dopasowywanie lub łączenie zbiorów danych np. pochodzących z co najmniej dwóch 

operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych 
administratorów danych w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, 
których dane dotyczą,

-  dane dotyczące osób wymagających szczególnej opieki, których dane dotyczą: 
przetwarzanie tego rodzaju danych stanowi jedno z kryteriów ze względu na 
zwiększoną nierównowagę sił między osobami, których dane dotyczą, a 
administratorem danych,

-  innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub 
organizacyj nych,

-  gdy samo przetwarzanie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie 
prawa lub korzystanie z usługi lub umowy.

Szacowanie ryzyka i ocena skutków prowadzona jest dla każdego zagrożenia, takiego jak:
-  działania przypadkowe człowieka,
-  działania umyślne człowieka,
-  naturalne.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Strona 13



Skutki dla utraty poufności, integralności i dostępności oceniane są w skali:
-  1 jeśli zagrożenie powoduje niskie skutki dla utraty poufności, integralności i 

dostępności,
-  2 jeśli zagrożenie jest zagrożenie powoduje średnie skutki dla utraty poufności, 

integralności i dostępności,
-  3 jeśli zagrożenie powoduje wysokie skutki dla utraty poufności, integralności i 

dostępności.

Prawdopodobieństwo oceniane jest w skali:
-  1 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest niska,
-  2 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest średnia,
-  3 jeśli możliwość wystąpienia zagrożenia jest wysoka.

Wynik szacowania ryzyka obliczany jest jako iloczyn prawdopodobieństwa ziszczenia się 
ryzyka i sumy skutków (dla poufności, integralności i dostępności).
Wzór: R = P x (Sd + Si + Sp)

Zgodnie z przyjętą macierzą ryzyk, zagrożenie może zostać zakwalifikowane do następujących 
poziomów:

-  niski poziom ryzyka (ryzyko od 0 % do 24 %),
-  średni poziom ryzyka (ryzyko od 25 % do 31 %),
-  wysoki poziom ryzyka (ryzyko od 32 % do 100 %).

Niski poziom ryzyka jest akceptowalny przez Administratora i nie wymaga podjęcia 
dodatkowych działań.

Średni poziom ryzyka jest nie akceptowalny i wymaga podjęcia natychmiastowych działań, w 
celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.

Wysoki poziom ryzyka jest nie akceptowalny i wymaga przeprowadzenia uprzednich 
konsultacji z organem nadzorczym.

Celem przeprowadzenia uprzednich konsultacji, Administrator przedstawia organowi 
nadzorczemu:

-  cele i sposoby zamierzonego przetwarzania,
-  środki i zabezpieczenia mające chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą,
-  dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
-  ocenę skutków dla ochrony danych,
-  wszelkie inne informacje, których żąda organ nadzorczy.

Rozdz. 7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

7.1. Upoważnienia

Dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po wydaniu
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upoważnieniu przez Administratora i na jego polecenie.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przygotowywane jest przez Inspektora 
Ochrony Danych na podstawie wniosku złożonego przez kierownika oddziału lub Kierującego 
komórką organizacyjną, w przypadku niewyodrębnienia oddziałów w strukturze komórki 
organizacyjnej Urzędu.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawiera w szczególności:
-  nazwisko i imię upoważnionego,
-  nazwisko i imię Administratora,
-  zakres upoważnienia,
-  zobowiązanie osoby upoważnionej do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych 

osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia,
-  okres obowiązywania,
-  oświadczenie osoby upoważnionej o zapoznaniu z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Wykaz osób

Inspektor Ochrony Danych prowadzi Wykaz osób upoważnionych/uprawnionych do 
przetwarzania danych osobowych, który stanowi załącznik nr 5 do Polityki Ochrony Danych 
Osobowych.

Wykaz osób upoważnionych/uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w wersji 
elektronicznej, jest akceptowany przez Administratora nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.

Wykaz osób upoważnionych/uprawnionych do przetwarzania danych osobowych zawiera w 
szczególności:

-  nazwisko i imię,
-  komórkę organizacyjną,
-  numer zbioru danych,
-  login,
-  datę wydania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
-  datę nadania i cofnięcia uprawnienia do dostępu do zbioru danych.

Rozdz. 8. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych szkoli pracowników Urzędu z zakresu ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia zapoznanie się przez osobę upoważnioną do 
przetwarzania danych osobowych z Polityką Ochrony Danych Osobowych.

Tematyka szkoleń jest określona w przygotowanym przez Inspektora Ochrony Danych 
konspekcie szkoleniowym i obejmuje w szczególności:

-  postanowienia RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych,
-  zasady i procedury określone w Polityce Ochrony Danych Osobowych,
-  obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
-  odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
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W każdym wypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, 
konieczne jest zrealizowanie obowiązku informacyjnego.

W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, należy 
poinformować tą osobę o:

-  nazwie i danych kontaktowych Administratora lub jego przedstawiciela,
-  nazwie i danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych,
-  celach przetwarzania danych osobowych,
-  odbiorcach danych osobowych,
-  przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej,
-  dobrowolności lub fakultatywności podania danych osobowych oraz o skutkach nie 

podania danych,
-  przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych,
-  prawie dostępu do danych, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych,
-  o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-  prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
-  podleganiu zautomatyzowanemu przetwarzania danych, w tym profilowaniu.

W przypadku zbierania danych osobowych nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, 
należy poinformować tą osobę o:

-  nazwie i danych kontaktowych Administratora lub jego przedstawiciela,
-  nazwie i danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych,
-  celach przetwarzania danych osobowych,
-  kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
-  odbiorcach danych osobowych,
-  przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej,
-  przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych,
-  prawie dostępu do danych, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych,
-  o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-  prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora,
-  prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
-  źródle pochodzenia danych osobowych,
-  podleganiu zautomatyzowanemu przetwarzania danych, w tym profilowaniu.

W przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, osoby tej 
można nie informować o fakcie zbierania dotyczących jej danych osobowych, jeśli 
pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego.

Rozdz. 9. Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych
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Administrator może powierzyć przetwarzanie zbioru danych Podmiotowi przetwarzającemu.

Powierzenie przewarzania następuje w drodze umowy między stronami lub innego instrumentu 
prawnego.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, którzy 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych.

Weryfikacja podmiotu przetwarzającego odbywa się na podstawie ankiety przedstawionej 
przez Podmiot przetwarzający przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, lub na podstawie zaakceptowanego przez Podmiot przetwarzający w procedurze 
udzielenia zamówienia publicznego wzoru umowy, zawierającego deklarację spełnienia 
wymogów RODO.

Umowa powierzenia zawiera co najmniej następujące zapisy i postanowienia:
-  określenie Administratora oraz podanie jego danych kontaktowych,
-  określenie Podmiotu przetwarzającego oraz podanie jego danych kontaktowych,
-  wskazanie okresu obowiązywania umowy,
-  odesłanie do umowy z wykonawcą/ usługodawcą, której efektywne wykonanie 

związane jest z koniecznością ustanowienia Podmiotu przetwarzającego,
-  deklaracja Administratora o wykonywaniu swoich uprawnień w odniesieniu do zbioru 

danych osobowych,
-  określenie celu przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych przez Podmiot 

przetwarzający,
-  opisanie rodzajów operacji przetwarzania danych,
-  określenie zakresu przetwarzanych danych osobowych,
-  deklaracja Podmiotu przetwarzającego o spełnieniu wymagań, wynikających z art. 32- 

36 RODO,
-  polecenie Administratora przetwarzania danych osobowych przez Podmiot 

przetwarzający,
-  deklaracja Podmiotu przetwarzającego o przetwarzaniu wyłącznie na terytorium Polski,
-  upoważnienie Podmiotu przetwarzającego do wydawania upoważnień swoim 

pracownikom,
-  zobligowanie Podmiotu przetwarzającego do zobowiązania osób upoważnionych do 

zachowania tajemnicy,
-  zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego do bezzwłocznego poinfonno wania 

Administratora o wystąpieniu incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji,
-  zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego do poinfonno wania Administratora o 

każdym prawnie umocowanym żądaniu osoby fizycznej, której dane są przetwarzana w 
ramach powierzonego zbioru danych,

-  zobowiązaniu Podmiotu przetwarzającego do poinformowania o kontroli organu 
nadzorczego,

-  zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego do współdziałania z Administratorem w 
przedmiocie spełnienia wymogów art. 32-36 RODO,

-  umożliwienie Administratorowi przeprowadzania audytów/ inspekcji sposobów 
przetwarzania danych w zbiorze danych,

Rozdz. 10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
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-  deklaracja Administratora o możliwości lub braku możliwości podpowierzania 
przetwarzania danych osobowych Podmiotowi zewnętrznemu,

-  informacja o możliwości decydowania Administratora o podpowierzeniu przetwarzania 
danych osobowych wskazanemu przez Podmiot przetwarzający wskazanemu 
podmiotowi zewnętrznemu,

-  informacja o sposobie postępowania z powierzonymi do przetwarzania danymi 
osobowymi po upływie okresu obowiązywania umowy,

-  określenie pisemności umowy, w tym jej formy elektronicznej.

Rozdz. 11. Ochrona danych osobowych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych

Umowa lub porozumienie wymaga akceptacji Inspektora Ochrony Danych, jeśli ich zakres 
regulacji dotyczy przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych dokonując oceny zgodności umowy lub porozumienia z RODO, 
uwzględnia zasady prywatności w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej 
ochrony danych (privacy by default).

Każde projektowane rozwiązanie musi mieć zaimplementowane mechanizmy umożliwiające 
identyfikację w systemie lub urządzeniu osób oraz powiązanych z nimi danych osobowych, w 
tym możliwość zarządzania ilością, zakresem i okresem przetwarzania danych osobowych.

Planowane wdrożenie nowego rozwiązania organizacyjnego lub technologicznego, jeśli 
wywiera wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, może zostać 
poprzedzone procedurą szacowania ryzyka.

Rozdz. 12. Dostęp do informacji publicznej w zakresie przetwarzania danych osobowych

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest do każdorazowego 
dokonania stosownej oceny przed udostępnieniem informacji publicznej tak zasadności 
upublicznienia danych osobowych konkretnej osoby, jak i określenia końca ich dalszej retencji.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych udostępniająca informację 
publiczną, dokonuje jej anonimizacji w zakresie:

-  danych osobowych,
-  informacji nie związanych z celem, jakim jest zapewnienie informacji o działalności 

podmiotu publicznego.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych udostępniająca informację 
publiczną, usuwa z Biuletynu Informacji publicznej informacje najpóźniej:

-  po upływie jej okresu przechowywania, wynikającym z przepisów określających 
kategorie archiwalne dla dokumentacji,

-  zrealizowaniu celu, jakim jest zapewnienie informacji o działalności podmiotu 
publicznego.
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Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialna za publikację 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zobowiązana jest usuwaniu danych z Biuletynu 
w okresach wynikających z przepisów archiwizacyjnych lub ustaw szczególnych.

Dane osobowe byłych pracowników Urzędu, przetwarzane w Biuletynie Informacji Publicznej 
w postaci metadanych, są usuwane przez pracowników Komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za administrowanie systemami teleinformatycznymi Urzędu.

Rozdz. 13. Audyt z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych, prowadzi audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z 
przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych.

Audyt może zostać przeprowadzony także w siedzibie Podmiotu przetwarzającego, któremu 
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Audyty prowadzone są na podstawie półrocznego planu audytów, zaakceptowanego przez 
Administratora co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem audytu.

Przy opracowywaniu planu audytów, uwzględnia się w szczególności:
-  ilość danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych,
-  ilość osób posiadających dostęp do zbioru danych,
-  kategorie przetwarzanych danych osobowych,
-  wyniki wcześniejszych audytów,
-  zgłoszone incydenty związane z bezpieczeństwem informacji.

Plan audytów zawiera w szczególności:
-  wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenie audytu, tj. półrocznego planu audytów,
-  nazwę audytowanej Komórki organizacyjnej lub Podmiotu przetwarzającego,
-  szczegółowy zakres przedmiotowy audytu,
-  okres objęty audytem,
-  datę rozpoczęcia audytu.

Audyt przeprowadza zespół, na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia 
audytu, zaakceptowanego przez Administratora.

Obowiązkiem audytowanej Komórki organizacyjnej lub Podmiotu przetwarzającego jest:
-  okazanie pomieszczeń i urządzeń służących, lub mających bezpośredni wpływ na 

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
-  okazanie bez zbędnej zwłoki wszystkich dokumentów mających wpływ na ocenę 

przetwarzania danych osobowych,
-  udzielanie na żądanie audytującego ustnych lub pisemnych wyjaśnień w terminie przez 

niego określonym.

Ustalenia audytu przedstawia się w sprawozdaniu z audytu.

Sprawozdanie z audytu zawiera w szczególności:
-  nazwę Komórki organizacyjnej lub Podmiotu przetwarzającego, będącego
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podmiotem audytu,
-  informację o wcześniejszych audytach prowadzonych w Komórce organizacyjnej 

lub Podmiocie przetwarzającym,
-  nazwiska, imiona i stanowiska służbowe audytorów,
-  zakres przedmiotowy audytu,
-  okres objęty audytem,
-  datę rozpoczęcia i zakończenia audytu,
-  ustalenia faktyczne,
-  ustalenia prawne,
-  informację o podjęciu przez audytowanego natychmiastowych działań 

korygujących,
-  zalecenia poaudytowe,
-  informację o ilości egzemplarzy sprawozdania,
-  miejscowość i datę podpisania sprawozdania,
-  podpis Inspektora Ochrony Danych.

W terminie do 15 stycznia każdego roku Inspektor Ochrony Danych przedstawia 
Administratorowi informację z działalności audytowej za rok ubiegły.

Informacja zawiera w szczególności:
-  ilość audytów,
-  nazwy audytowanych Komórek organizacyjnych lub Podmiotów przetwarzających,
-  zakres przedmiotowy audytu,
-  ustalenia prawne,
-  zalecenia poaudytowe.

Rozdz. 14. Rekcja na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji

Każdy użytkownik, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia zasad 
bezpieczeństwa, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o zdarzeniu Inspektora Ochrony 
Danych przedkładając wypełnioną „Kartę zgłoszenia incydentu z zakresu przestrzegania 
procedur ochrony danych osobowych”.

Wzór karty naruszenia zasad bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 6 do Polityki Ochrony 
Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych, celem wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na zaistnienie 
incydentu, przeprowadza bezzwłocznie postępowanie wyjaśniające.

Postępowanie wyjaśniające ma na celu w szczególności uprawdopodobnienie, czy wystąpiło 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Inspektor Ochrony Danych dokumentuje podejmowane przez siebie czynności w ramach 
postępowania wyjaśniającego wraz z podaniem daty i godziny przeprowadzenia czynności.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Inspektor Ochrony Danych dokonuje 
oceny naruszenia, ustalając jego poziom.
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Poziom naruszenia stanowi iloczyn kontekstu przetwarzania i łatwości identyfikacji oraz sumy 
okoliczności naruszenia.
Wzór: PN = KP x I + ON

Kontekst przetwarzania oceniany jest w skali:
-  1 -  jeśli są to dane zwykłe,
-  2 - je ś li  są to dane behawioralne,
-  3 -  jeśli są to dane finansowe,
-  4 -  jeśli są to dane wrażliwe.

Łatwość identyfikacji oceniana jest w skali:
-  0,25 -  poziom niski, jeśli identyfikacja za pomocą danych objętych naruszeniem jest 

bardzo trudna,
-  0,5 -  poziom ograniczony, jeśli identyfikacja za pomocą danych objętych naruszeniem 

jest trudna,
-  0,75 -poziom  znaczny, jeśli identyfikacja za pomocą danych objętych naruszeniem jest 

łatwa,
-  1 -  poziom wysoki, jeśli identyfikacja za pomocą danych objętych naruszeniem jest 

bardzo łatwa lub natychmiastowa.

Okoliczności naruszenia oceniane są w skali:
-  0 / 0,25 / 0,5 -  naruszenie poufności,
-  0 / 0,25 / 0,5 -  naruszenie integralności,
-  0 / 0,25 / 0,5 -  naruszenie dostępności,
-  0 / 0,5 -  działania zamierzone lub przypadkowe.

Obliczony poziom naruszenia może przyjąć następujące wartości:
-  do 2 -  poziom niski,
-  od 2 włącznie do 3 -  poziom średni,
-  od 3 włącznie -  poziom wysoki.

Poziom niski wiąże się z koniecznością:
-  odnotowania incydentu w Karcie zbioru Administratora,
-  wdrożenia, jeśli to możliwe, środków zaradczych.

Poziom średni wiąże się z koniecznością:
-  odnotowania incydentu w Karcie zbioru Administratora,
-  wdrożenia, jeśli ro możliwe, środków zaradczych,
-  zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

Poziom wysoki wiąże się z koniecznością:
-  odnotowania incydentu w Karcie zbioru Administratora,
-  wdrożenia, jeśli ro możliwe, środków zaradczych,
-  zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
-  zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
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Inspektor Ochrony Danych po przeprowadzeniu audytu doraźnego, w przypadku 
uprawdopodobnienia wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
informuje organ nadzorczy.

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych musi zostać przekazane do organu 
nadzorczego nie najpóźniej niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia wystąpienia incydentu 
przez osobę zgłaszającą.

Zgłoszenie musi co najmniej:
-  opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i 
przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,

-  zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
-  opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
-  opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Administratora, w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach 
środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Inspektor Ochrony Danych dokumentuje podejmowane przez siebie czynności w ramach 
zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych wraz z podaniem daty i godziny 
przeprowadzenia czynności.

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, 
której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli:
-  wdrożono odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały 

zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
-  zastosowano następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka 

naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą,
-  wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku.

Rozdz. 16. Wykaz budynków tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane 
osobowe

16.1. WROCŁAW

Siedzibą Urzędu jest budynek wolnostojący o 4 kondygnacjach naziemnych całkowicie 
podpiwniczony, o konstrukcji ogniotrwałej. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej pokrytej 
blachą ocynkowaną, położony w centrum m. Wrocławia, przy pl. Powstańców Warszawy 1. 
Granice jego usytuowania wyznaczają:

-  od wschodu most Grunwaldzki,
-  od zachodu most Pokoju i Muzeum Narodowe,
-  od północy rzeka Odra,
-  od południa plac Powstańców Warszawy.

Rozdz. 15. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
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Główne wejście do obiektu znajduje się od strony pl. Powstańców Warszawy 1. Od frontu - 
pomiędzy filarami znajdują się trzy wejścia (wyjścia ewakuacyjne) wyposażone w drzwi o 
solidnej, drewnianej konstrukcji, zamykane na zamki patentowe.
Od strony zachodniej (most Pokoju) znajduje się wjazd na wewnętrzny dziedziniec 
samochodowy, z którego prowadzą cztery wejścia do wewnętrznych klatek schodowych 
obiektu.
Od strony wschodniej obiektu (most Grunwaldzki) znajduje się wjazd na wewnętrzny 
dziedziniec samochodowy, z którego prowadzą cztery wejścia do wewnętrznych klatek 
schodowych obiektu.
W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem gazu oraz 
nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem.
Podstawą funkcjonowania obecnej służby ochrony jest umowa zawarta pomiędzy 
Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, a koncesjonowanym przedsiębiorcą 
świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
Pracownicy ochrony pełnią służbę w obiekcie na trzech posterunkach.
Posterunek nr 1 (wewnętrzny) -  znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu nr 0001 na 
parterze budynku przy wejściu głównym od strony południowej obiektu.
Posterunek nr 2 -  usytuowany jest w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się w bramie 
przejściowej prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny od strony wschodniej obiektu (od strony 
mostu Grunwaldzkiego).
Posterunek nr 3 -  usytuowany jest w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się w bramie 
przejściowej prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny od strony zachodniej (od strony mostu 
Pokoju).

Siedzibą Urzędu -  Oddziałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
jest budynek A Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu, 
zlokalizowany przy ul. Borowskiej 138. Budynek stanowi wyraźnie wyodrębniny obszar, w 
obrębie którego możliwe jest kontrolowanie osób i pojazdów.
16.2. LEGNICA

Siedzibą Delegatury Urzędu w Legnicy jest budynek zlokalizowany w centrum miasta 
ul. F. Skarbka 3 (wejście od strony ul. Bankowej). Obiekt stanowi budynek wolnostojący o 
charakterze zabytkowym, dwupiętrowy w całości podpiwniczony i ze strychem. Poza 
budynkiem głównym jest również dobudówka piętrowa, podpiwniczona. Do przybudówki 
dobudowany jest garaż rozładowczy. W budynku głównym znajduje się klatka schodowa 
główna oraz klatka schodowa ewakuacyjna wychodząca na podwórze obiektu.

16.3. WAŁBRZYCH

Siedzibę Delegatury Urzędu w Wałbrzychu stanowi budynek usytuowany przy ul. J. 
Słowackiego 23a-24. Delegatura mieści się w budynku murowanym o czterech kondygnacjach 
całkowicie podpiwniczony, w zabudowie zwartej. Budynek posiada dwie klatki schodowe: 
główna z dojściem na wszystkie kondygnacje i gospodarcza prowadząca z parteru do piwnic. 
Na działce od strony zaplecza znajduje się ciąg oficyn jedno i dwukondygnacyjnych. Działka 
w części niezabudowanej ogrodzona jest od ciągu ul. Limanowskiego płotem metalowym z 
bramami wjazdowymi.
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16.4. JELENIA GÓRA

Siedzibą Delegatury Urzędu w Jeleniej Górze jest budynek zlokalizowany przy 
ul. Piłsudskiego 12. Delegatura mieści się w budynku wolnostojącym, murowanym, o trzech 
kondygnacjach. Budynek posiada jedną klatkę schodową z dostępem na wszystkie 
kondygnacje. Obiekt odgrodzony jest od ciągu ul. Piłsudskiego płotem metalowym.

Rozdz. 17. Instrukcja przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie 
papierowej

Wprowadza się następujące zasady postępowania z dokumentacją zawierającą dane osobowe 
utrwalone w postaci papierowej:

-  zabrania się pracownikom pozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w 
którym przetwarzane są dane osobowe, bez obecności osób upoważnionych do 
przetwarzania danych,

-  zobowiązuje się pracowników do niszczenia w niszczarce wszelkich niepotrzebnych 
wydruków zawierających dane osobowe przed opuszczeniem miejsca pracy,

-  zobowiązuje się pracowników do chowania, w zamykanych na klucz szafach wszelkich 
akt zawierających dane osobowe przed opuszczeniem miejsca pracy; po zakończeniu 
dnia pracy, obowiązuje zasada czystego biurka,

-  zobowiązuje się pracowników do zamykania okien w razie opuszczania 
pomieszczenia, w tym zwłaszcza po zakończeniu dnia pracy,

-  zobowiązuje się pracowników do zamykania drzwi jeśli opuszczają pomieszczenie, a 
nie przebywa tam inny pracownik upoważniony do przetwarzania danych osobowych,

-  zobowiązuje się pracowników do zamykania drzwi po zakończeniu pracy.

Rozdz. 18. Zasady szczegółowe pracy w systemach teleinformatycznych

Wprowadza się następujące zasady pracy w systemach teleinformatycznych:
-  systemy informatyczne mogą być używane wyłącznie w zakresie wykonywania 

czynności służbowych na zajmowanym stanowisku,
-  zabrania się przekazywania informacji dotyczących sposobu zabezpieczeń systemów 

informatycznych, konfiguracji sprzętowej oraz infrastruktury serwerowej osobom 
nieuprawnionym,

-  zabrania się podłączania do sieci informatycznej Urzędu komputerów prywatnych bez 
zgody przełożonych lub Administratora Systemu,

-  stacje robocze, komputery przenośne inne urządzenia elektroniczne posiadające 
wyświetlacz działające w systemie informatycznym Urzędu muszą posiadać funkcje 
blokowania dostępu do tego systemu oraz zabezpieczony hasłem wygaszacz ekranu 
automatycznie uruchamiany po określonym czasie w przypadku braku aktywności 
użytkownika,

-  w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne, monitory stanowisk dostępu do 
danych z systemu informatycznego muszą być ustawione w sposób uniemożliwiający 
tym osobom wgląd w dane. W wypadku opuszczania stanowiska przez pracownika, 
pracownik zobowiązany jest do wylogowania się z systemu informatycznego, a jeżeli 
czas jego nieobecności na stanowisku będzie krótki zablokowanie wyświetlania na 
monitorze hasłowanym wygaszaczem ekranu,
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-  w przypadku możliwości logowania się przez użytkownika i pracy na innych 
stanowiskach komputerowych niż zostało mu przydzielone z wykorzystaniem tego 
samego identyfikatora, Administrator Systemu zobowiązany jest do nadania takich 
uprawnień, aby pracownik miał dostęp tylko do zasobów, które posiada na własnym 
stanowisku pracy,

-  w przypadku konieczności przydzielenia innemu pracownikowi dostępu do zasobów 
informatycznych przetwarzających dane osobowe będących w gestii innego pracownika 
z powodu jego nieobecności, Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik 
oddziału informuje o tym fakcie Administratora Systemu w celu przydzielenia mu przez 
administratora odpowiedniego dostępu,

-  w wypadku dokonywania wydruków zawierających dane osobowe, drukarki nie mogą 
być pozostawione bez kontroli osoby upoważnionej do przetwarzania danych 
osobowych lub dostęp do bufora wydruku powinien być możliwy wyłącznie po 
uwierzytelnieniu użytkownika,

-  dane osobowe przekazywane elektronicznie poza sieć Urzędu powinny być 
zabezpieczone poprzez ich zaszyfrowanie,

-  elektroniczne nośniki danych, w tym komputery przenośne zawierające dane osobowe, 
wykorzystywane do pracy poza siedzibą Urzędu, muszą zostać zabezpieczone poprzez 
szyfrowanie co najmniej tej części nośnika, która zawiera dane osobowe.

Rozdz. 19. Zasady dotyczące haseł i identyfikatorów

Wprowadza się następujące reguły dotyczące haseł i identyfikatorów:
-  dostęp do systemu informatycznego musi być zabezpieczony poprzez identyfikator 

(login) i hasło użytkownika,
-  identyfikator nadawany jest przez Administratora Systemu po dokonaniu zgłoszenia 

przez Kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika oddziału za pośrednictwem 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

-  hasła nie mogą być przechowywane w formie jawnej w żadnej postaci: elektronicznej 
lub tradycyjnej w miejscach, gdzie może dojść do nieautoryzowanego dostępu ze strony 
osób trzecich,

-  hasło musi być natychmiast zmienione jeśli istnieje podejrzenie, że zostało odkryte lub 
wiadomo, że znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej, użytkownik fakt takiego 
podejrzenia zgłasza natychmiast Inspektorowi Ochrony Danych,

-  hasła dostępu do systemu informatycznego muszą być zmieniane (poprzez wymuszenie 
systemowe) co 30 dni. Hasło musi zawierać co najmniej 8 (osiem) znaków w tym litery, 
cyfry i przynajmniej jedną wielką literę,

-  proces logowania się do systemu informatycznego musi odbywać się poprzez 
wyświetlenie przez system zachęty do logowania (zapytanie o nazwę użytkownika i 
hasło) lub też przez użycie kart z wgranym certyfikatem, w trakcie wpisywania hasła 
oraz do czasu zakończenia logowania nie mogą być wyświetlane żadne znaki związane 
z logowaniem.

Rozdz. 20. Zabezpieczenie antywirusowe

Wprowadza się następujące procedury ochrony przed złośliwym oprogramowaniem:
-  w celu zapewnienia nieprzerwanego i bezpiecznego działania systemu informatycznego
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stacje robocze, komputery przenośne muszą mieć zainstalowane oprogramowanie 
antywirusowe,

-  oprogramowanie antywirusowe musi być skonfigurowane w sposób wymuszający 
automatyczną aktualizację baz (wzorce wirusów) oraz nowych wersji programu 
antywirusowego,

-  każde oprogramowanie lub pliki dostarczone przez osoby trzecie w tym pracowników 
Urzędu na nośnikach wymiennych lub poprzez sieć nie może być użyte bez 
wcześniejszego sprawdzenia przy pomocy oprogramowania antywirusowego.

Rozdz. 21. Kopie zapasowe

Wprowadza się następujące zasady tworzenia kopii zapasowych:
-  wprowadza się obowiązek sporządzania kopii zapasowych danych oprogramowania 

systemowego i aplikacji przetwarzających dane osobowe,
-  kopie zapasowe danych powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym 

dostęp osobom nieupoważnionym oraz poza miejscem ich utworzenia. Kopie mogą być 
użyte jedynie do odbudowy systemu uszkodzonego wskutek ataku wirusa, awarii 
twardego dysku i innych problemów lub okresowego testowego odtwarzania,

-  kopie zapasowe oprogramowania systemowego powinny być sporządzane zgodnie z 
zaleceniami Administratora Systemu,

-  Administrator Systemu przeprowadza okresowe testy kopii zapasowych 
zgromadzonych na serwerze Urzędu.

Rozdz. 22. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Brak realizacji procedur określonych w Polityce Ochrony Danych Osobowych jest naruszeniem 
obowiązków pracowniczych i skutkuje odpowiedzialnością określoną w odpowiednich 
przepisach prawa.
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Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Numer zbioru 
danych

Nazwa zbioru 
danych

Nazwa Administratora/ 
współadministratorów i 

adresy ich siedzib

Przedstawiciel
Administratora

Inspektor Ochrony 
Danych

Podstawa prawna Cele przetwarzania 
danych

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kategorie osób, 
których dane dotyczą

Kategorie danych 
osobowych

Kategorie odbiorców 
danych

Przekazywanie danych 
do państwa trzeciego 

lub organizacji 
międzynarodowej

Planowane terminy 
usunięcia kategorii 

danych

Opis środków 
bezpieczeństwa 

/ Rodzaje operacji 
przetwarzania

Data wpisu/ data 
aktualizacji (zakres 

aktualizacji)

8. 9. 10. !L 12. 13. 14.

SPEKTOR OCHRONY DANYCH





Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych Osobowych

KARTA ZBIORU DANYCH
NAZWA ZBIORU

ZATWIERDZAM
Inspektor Ochrony Danych

NUMER ZBIORU

AKCPETUJĘ 
Administrator Systemu

INFORMACJE PODSTAWOWE

Komórka organizacyjna
NAZWA KOMORKI ORGANIZACYJNEJ

DATA

Arkusz aktualizacji
NUMER

DATA

NUMER

DATA

NUMER

DATA

NUMER

Czy przeprowadzono szacowanie ryzyka □

Czy przeprowadzono ocenę skutków □
□  prowadzone jest systematyczna, kompleksowa ocena czynników osobowych odnoszących się 
do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i 
jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób 
znacząco wpływających na osobę fizyczną

□  przetwarzanie prowadzone jest na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń 
prawa, o czym mowa w art. 10

□  prowadzone jest systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie

Czy przeprowadzono uprzednie konsultacje □

Czy operacje przetwarzania danych są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów □

Powierzenie 
Podmiotowi 
przetwarzającemu na 
podstawie umowy

DATA DATA DATA DATA

NUMER UMOWY NUMER UMOWY NUMER UMOWY NUMER U M O m

Zgłoszone incydenty
DATA DATA DATA DATA

GODZINA GODZINA GODZINA GODZINA

Informacja o naruszeniu
DATA DATA DATA DATA

GODZINA GODZINA GODZINA GODZINA



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

□  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 jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

□  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 
innej osoby fizycznej

□  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Czy realizowany jest obowiązek informacyjny □

□  tablica informacyjna
□  formularz wynikający z przepisu prawa
□  formularz własny
□  korespondencja następcza
□  strona https://www.duw.pl/
□  strona http://intranet.duw.pl/
□  strona https://bip.duw.pl/
□  inne, ja k ie ...................................................

SCHEMAT PRZEPŁYWU DANYCH

Dane
wchodzące

źródło pochodzenia danych:

□  bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
□  inny zbiór danych, dla którego Administratorem jest Wojewoda Dolnośląski, numer 

zbioru

□  inny zbiór danych, dla którego Administratorem jest inny organ publiczny, osoba 
prawna

lub inny podmiot, nazwa Administratora

□  inne, jakie

sposób przekazania danych:

□  pisemnie
□  elektronicznie (poczta elektroniczna)
□  elektronicznie (system bazodanowy)
□  inne, jakie

https://www.duw.pl/
http://intranet.duw.pl/
https://bip.duw.pl/


zakres danych osobowych:

□  nazwiska i imiona, □  przekonania religijne,
□  imiona rodziców, □  przekonania filozoficzne,
□  data urodzenia, □  przynależność wyznaniową,
□  miejsce urodzenia, □  przynależność partyjną,
□  adres zamieszkania lub pobytu, □  przynależność związkową,
□  Numer Identyfikacji Podatkowej, □  stan zdrowia,
□  miejsce pracy, □  kod genetyczny,
□  zawód, □  nałogi,
□  wykształcenie, □  życie seksualne,
□  seria i numer dowodu osobistego, □  skazań,
□  numer telefonu, □  mandatów karnych,
□  numer ewidencyjny PESEL, □  orzeczeń o ukaraniu,
□  pochodzenie rasowe, □  innych orzeczeń wydanych
□  pochodzenie etniczne, w postępowaniu sądowym lub
□  poglądy polityczne, administracyjnym.

□  inne, ja k ie ...............................................

rodzaje operacji przetwarzania:
Przetwarzanie
w DUW □  zbieranie

opis:

□  utrwalanie 
opis:

□  organizowanie 
opis:

□  porządkowanie 
opis:

□  przechowywanie 
opis:



□  modyfikowanie 
opis:

□  przeglądanie 
opis:

□  ujawnianie 
opis:

□  dopasowywanie 
opis:

□  usuwanie 
opis:

□  niszczenie 
opis:

postać/ miejsce przechowywania danych:

□  papierowa
□  elektroniczna -  komputerowa stacja robocza
□  elektroniczna -  serwer DUW
□  elektroniczna -  zewnętrzny system bazodanowy
□  inne, ja k ie .................................................................

podmiot, któremu przekazuje się dane:
Dane
wychodzące □  inny zbiór danych, dla którego Administratorem jest Wojewoda Dolnośląski, numer 

zbioru

□  inny zbiór danych, dla którego Administratorem jest inny organ publiczny, osoba 
prawna

lub inny podmiot, nazwa Administratora

□  inne, jakie



zakres danych osobowych:

□  identyczny, jak  „Dane wchodzące”, □  przekonania religijne,
w przeciwnym wypadku □  przekonania filozoficzne,

□  przynależność wyznaniową,
□  nazwiska i imiona, □  przynależność partyjną,
□  imiona rodziców, □  przynależność związkową,
□  data urodzenia, □  stan zdrowia,
□  miejsce urodzenia, □  kod genetyczny,
□  adres zamieszkania lub pobytu, □  nałogi,
□  Numer Identyfikacji Podatkowej, □  życie seksualne,
□  miejsce pracy, □  skazań,
□  zawód, □  mandatów karnych,
□  wykształcenie, □  orzeczeń o ukaraniu,
□  seria i numer dowodu osobistego, □  innych orzeczeń wydanych w postępowaniu
□  numer telefonu, sądowym lub administracyjnym.
□  numer ewidencyjny PESEL,
□  pochodzenie rasowe,
□  pochodzenie etniczne,
□  poglądy polityczne,

□  inne, jakie

OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Środki
fizycznej
ochrony
danych

□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym 
drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym 
drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >=30 min.
□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym 
drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna 
zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii anty włamaniowej.
□  Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w 
system alarmowy przeciwwłamaniowy.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte 
są systemem kontroli dostępu.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych 
kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w 
czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych przez 
cała dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
□  Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej 
niemetalowej szafie.
□  Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej 
metalowej szafie.
□  Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym 
sejfie lub kasie pancernej.
□  Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w 
zamkniętej niemetalowej szafie._____________________________________________________



□  Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w 
zamkniętej metalowej szafie.
□  Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w 
zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
□  Zbioiy danych osobowych przetwarzane są w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z 
wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
□  Pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone 

jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej 
gaśnicy.
□  Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób 
mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki 
sprzętowe 
infrastruktury 
informatycz
nej i teleko
munikacyjnej

V

□  Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
□  Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną 
siecią komputerową.
□  Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć 
elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych 
osobowych przed skutkami awarii zasilania.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji 
komputerowej/ komputerze przenośnym zabezpieczony został przed nieautoryzowanym 
uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
□  Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe 
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora 
użytkownika oraz hasła.
□  Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe 
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty 
procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
□  Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe 
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii 
biometrycznej.
□  Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych 
osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
□  Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
□  Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
□  Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych 
przekazywanych drogą teletransmisji.
□  Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów 
uwierzytelnienia.
□  Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za 
pośrednictwem modemu.
□  Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami 
awarii pamięci dyskowej.
□  Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. 
robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
□  Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
□  Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Środki 
ochrony w 
ramach 
narzędzi 
programowych 
i baz danych

□  Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na 
poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
□  Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu 
danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 
identyfikatora użytkownika oraz hasła.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty 
procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.



□  Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 
technologii biometrycznej.
□  Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu 
do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych 
użytkowników systemu informatycznego.
□  Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru 
danych osobowych.
□  Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
□  Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane 
osobowe.
□  Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego 
służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy 
użytkownika.

Środki
organizacyjne

□  Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
□  Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie 
zabezpieczeń systemu informatycznego.
□  Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do 
zachowania ich w tajemnicy.
□  Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w 
sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
□  Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu 
niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
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Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Numer zbioru 
danych

Nazwa zbioru 
danych

Nazwa Podmiotu(-ów) 
przetwarzających/ i 
adresy ich siedzib

Nazwa Administratora/ 
przedstawiciela 
Administratora

Inspektor Ochrony 
Danych

Podstawa prawna Cele przetwarzania 
danych

i. 2 . 3. 4. 5. 6. 7.

Kategorie osób, 
których dane dotyczą

Przekazywanie danych 
do państwa trzeciego 

lub organizacji 
międzynarodowej

Opis środków 
bezpieczeństwa/ 
Rodzaje operacji 

przetwarzania

Data wpisu/ data 
aktualizacji (zakres 

aktualizacji)

8. 9. 10. li.





Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych Osobowych

KARTA ZBIORU DANYCH
NAZWA ZBIORU

ZATWIERDZAM
Inspektor Ochrony Danych

NUMER ZBIORU

AKCPETUJĘ 
Administrator Systemu

INFORMACJE PODSTAWOWE

Komórka organizacyjna
NAZWA KOMORKI ORGANIZACYJNEJ

DATA

Arkusz aktualizacji
NUMER

DATA

NUMER

DATA

NUMER

DATA

NUMER

Czy przeprowadzono szacowanie ryzyka □

Zgłoszone incydenty
DATA

GODZINA

DATA

GODZINA

DATA

GODZINA

DATA

GODZINA

Informacja o naruszeniu
DATA DATA DATA DATA

GODZINA GODZINA GODZINA GODZINA

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

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

□  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 jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

□  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 
innej osoby fizycznej

□  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

SCHEMAT PRZEPŁYWU DANYCH

Przetwarzanie
w D U W

rodzaje operacji przetwarzania:

□  zbieranie 
opis:



□  utrwalanie
opis:

□  organizowanie 
opis:

□  porządkowanie 
opis:

□  przechowywanie 
opis:

□  modyfikowanie 
opis:

□  przeglądanie 
opis:

□  ujawnianie 
opis:

□  dopasowywanie 
opis:

□  usuwanie
opis:

□  niszczenie
opis:



□  papierowa
□  elektroniczna -  komputerowa stacja robocza
□  elektroniczna -  serwer DUW
□  elektroniczna -  zewnętrzny system bazodanowy
□  inne, ja k ie ...................................................................

postać/ miejsce przechowywania danych:

OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Środki
fizycznej
ochrony
danych

□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym 
drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym 
drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym 
drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
□  Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna 
zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
□  Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w 
system alarmowy przeciwwłamaniowy.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte 
są systemem kontroli dostępu.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych 
kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w 
czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
□  Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych przez 
cała dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
□  Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej 
niemetalowej szafie.
□  Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej 
metalowej szafie.
□  Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym 
sejfie lub kasie pancernej.
□  Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w 
zamkniętej niemetalowej szafie.
□  Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w 
zamkniętej metalowej szafie.
□  Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w 
zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
□  Zbiory danych osobowych przetwarzane są w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z 
wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
□  Pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone 
jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej 
gaśnicy.
□  Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób 
mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.



Środki 
sprzętowe 
infrastruktury 
informatycz
nej i teleko
munikacyjnej

'"b*

□  Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
□  Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną 
siecią komputerową.
□  Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć 
elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych 
osobowych przed skutkami awarii zasilania.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji 
komputerowej/ komputerze przenośnym zabezpieczony został przed nieautoryzowanym 
uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
□  Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe 
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora 
użytkownika oraz hasła.
□  Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe 
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty 
procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
□  Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe 
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii 
biometrycznej.
□  Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych 
osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
□  Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
□  Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
□  Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych 
przekazywanych drogą teletransmisji.

. □  Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów 
uwierzytelnienia.
□  Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za 
pośrednictwem modemu.
□  Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami 
awarii pamięci dyskowej.
□  Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. 
robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
□  Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
□  Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Środki 
ochrony w 
ramach 
narzędzi 
programowych 
i baz danych

□  Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na 
poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
□  Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu 
danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 
identyfikatora użytkownika oraz hasła.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty 
procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
□  Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 
technologii biometrycznej.
□  Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu 
do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych 
użytkowników systemu informatycznego.
□  Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru 
danych osobowych.
□  Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
□  Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane 
osobowe.



□  Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego 
służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywnośći pracy 
użytkownika.

Środki
organizacyjne

□  Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
□  Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie 
zabezpieczeń systemu informatycznego.
□  Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do 
zachowania ich w tajemnicy.
□  Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w 
sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
□  Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu 
niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH





Załącznik nr 5 do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

Wykaz osób upoważnionych/uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

Identyfikator Nazwisko Imię Wydział/Biuro Oddział Numer zbioru

L 2. 3. 4. 5. 6.

Login Data wydania 
upoważnienia

Data ustania 
upoważnienia

Data nadania 
uprawnienia

Data cofnięcia 
uprawnienia

7. 8. 9. 10. 11.





Załącznik nr 6 do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Karta zgłoszenia incydentu 
z zakresu przestrzegania procedur ochrony danych osobowych

NAZWA WYDZIAŁU

NAZWA ODDZIAŁU

NAZWISKO, IMIĘ 
ZGŁASZAJĄCEGO

NUMER ZBIORU Z 
„REJESTRU CZYNNOŚCI 
PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH”, 
KTÓREGO DOTYCZY 
ZGŁOSZENIE

DATA, GODZINA 
STWIERDZENIA
WYSTĄPIENIA
INCYDENTU

OPIS ZAINSTNIAŁEGO
INCYDENTU

DATA, GODZINA 
ZGŁOSZENIA INCYDENTU
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Rozdz. 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w prywatnych systemach 
teleinformatycznych

1.1. Laptopy służbowe

Do przetwarzania danych osobowych w warunkach pracy zdalnej wykorzystywane mogą być 
wyłącznie służbowe laptopy.

Służbowy laptop wykorzystywany może być wyłącznie przez osobę upoważnioną do 
przewarzania danych osobowych oraz w celach związanych z pracą.

Laptop przed udostępnieniem powinien zostać zweryfikowany przez komórkę informatyczną 
Urzędu pod względem parametrów technicznych oraz czy zastosowano w nim wymagane 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, tj. w szczególności zabezpieczenie hasłem, 
blokowanie komputera hasłowym wygaszaczem ekranu w przypadku braku aktywności 
użytkownika, konfiguracja programu antywirusowego umożliwiająca jego aktualizację także w 
miejscu pracy zdalnej.

Elektroniczne nośniki danych, w tym laptop zawierający dane osobowe, wykorzystywane do 
pracy poza siedzibą Urzędu, muszą zostać zabezpieczone poprzez szyfrowanie co najmniej tej 
części nośnika, która zawiera dane osobowe (np. za pomocą programu kompresującego z opcją 
szyfrowania).

Zabrania się podłączania do służbowych laptopów prywatnych nośników danych.

Zabrania się łączenia z siecią Internet z wykorzystaniem publicznie dostępnych hotspotów.

Wszelkie wydruki zawierające dane osobowe powinny po zakończeniu pracy zdalnej zostać 
przetransportowane do siedziby Urzędu.

Do realizacji obowiązków służbowych wykorzystywana może być wyłącznie służbowa poczta 
elektroniczna.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać 
zapisane w osobnym zaszyfrowanym pliku.

Hasło do odszyfrowania przesłanego pliku przekazuje się innym kanałem komunikacji (np. 
telefonicznie).

Praca w warunkach pracy zdalnej, wiążąca się z koniecznością wykorzystania zasobów 
sieciowych Urzędu wymaga połączenia szyfrowanego (VPN).

W razie braku możliwości zapewnienia wyżej wymienionych warunków przez osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, nie jest możliwe korzystanie z systemów 
teleinformatycznych w ramach wykonywania pracy zdalnej.

Warunkiem umożliwienia pracy zdalnej wiążącej się przetwarzaniem danych osobo wych jest 
podpisanie stosownego „Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych
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osobowych wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych w związku 
z wykonywaniem pracy zdalnej”.

„Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych osobowych wraz ze 
zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych w związku z wykonywaniem 
pracy zdalnej” pracownik przekazuje w systemie EZD do Zespołu Ochrony Informacji 
Niejawnych, zaakceptowany przez siebie i bezpośredniego przełożonego.

W przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa informacji osoba 
upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest bezzwłocznie 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

1.2. Zestawy komputerowe prywatne

Prywatny zestaw komputerowy musi posiadać wspierany przez producenta oprogramowania i 
zaktualizowany system operacyjny Microsoft Windows w wersji 8 lub wyższej.

Prywatny zestaw komputerowy musi posiadać zainstalowany program antywirusowy 
i zaktualizowaną bazę wirusów, a pełne skanowanie komputera programem antywirusowym 
musi być przeprowadzane co najmniej raz w tygodniu.

Nawiązanie połączenia z prywatnego zestawu komputerowego do sieci komputerowej Urzędu 
jest dozwolone tylko wówczas, gdy prywatny zestaw komputerowy jest wolny od wirusów.

Prywatny zestaw komputerowy musi posiadać funkcję blokowania hasłem dostęp do systemu, 
w tym wygaszacz ekranu, uruchamiany automatycznie po określonym czasie w przypadku 
braku aktywności użytkownika.

Monitor zestawu komputerowego musi być ustawiony w sposób uniemożliwiający osobom 
postronnym wgląd w dane wyświetlane na ekranie.

Zabrania się łączenia z siecią Internet z wykorzystaniem publicznie dostępnych hotspotów.

Wszelkie wydruki zawierające dane osobowe powinny po zakończeniu pracy zdalnej zostać 
przetransportowane do siedziby Urzędu.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać 
zapisane w osobnym zaszyfrowanym pliku.

Hasło do odszyfrowania przesłanego pliku przekazuje się innym kanałem komunikacji (np. 
telefonicznie).

Praca w warunkach pracy zdalnej z wykorzystaniem prywatnego zestawu komputerowego 
wymaga szyfrowanego połączenia VPN z siecią komputerową Urzędu, a następnie połączenia 
pulpitem zdalnym do służbowego komputera w siedzibie Urzędu.
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Prywatny zestaw komputerowy służy tylko do nawiązania połączenia z komputerem 
służbowym w siedzibie Urzędu, a wszystkie czynności merytoryczne muszą być wykonywane 
na komputerze służbowym.

W razie braku możliwości zapewnienia wyżej wymienionych warunków przez osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, nie jest możliwe korzystanie 
z systemów teleinformatycznych w ramach wykonywania pracy zdalnej.

Warunkiem umożliwienia pracy zdalnej wiążącej się przetwarzaniem danych osobowych jest 
złożenie „Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych osobowych wraz 
ze zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych w związku z 
wykonywaniem pracy zdalnej”.

„Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych osobowych wraz ze 
zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych w związku z wykonywaniem 
pracy zdalnej” pracownik przekazuje w systemie EZD do Zespołu Ochrony Informacji 
Niejawnych, zaakceptowany przez siebie i bezpośredniego przełożonego.

W przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa informacji osoba 
upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest bezzwłocznie 
skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Rozdz. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej

Celem zapewnienia rozliczalności danych osobowych zgromadzonych w postaci papierowej, 
wykorzystywanych w trakcie pracy zdalnej, osoba upoważniona do przetwarzania danych 
osobowych wykonująca taką pracę przygotowuje „Wykaz dokumentów pobieranych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych utrwalonych w formie papierowej w warunkach 
pracy zdalnej”, który przekazuje do kierownika oddziału.

Każdorazowo osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przed przygotowaniem 
„Wykazu dokumentów pobieranych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
utrwalonych w formie papierowej w warunkach pracy zdalnej” powinna dokonać oceny, czy 
możliwe jest zdekompletowanie pobieranej teczki aktowej tak, aby pozostawić w siedzibie 
Urzędu dokumenty zawierające dane osobowe, a pobrać jedynie dokumenty nie zawierające 
takich danych lub dokumenty zanonimizowane.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych od chwili pobrania dokumentów 
zobowiązana jest do zabezpieczenia pobranych dokumentów w taki sposób, aby nie był 
możliwy dostęp do nich przez osoby nieupoważnione.

Pobrane dokumenty osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przewozi 
osobiście.

W trakcie przewożenia dokumenty powinny znajdować się w teczce, aktówce itp., która jest w 
wyłącznej, ciągłej dyspozycji pracownika -  sprawuje ciągłą kontrolę nad przewożonymi
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dokumentami.

Miejscem wykonywania pracy zdalnej może być miejsce zamieszkania pracownika.

Pracownik powinien wydzielić w miejscu zamieszkania miejsce wykonywania pracy zdalnej, 
do której ograniczyłby dostęp innym domownikom.

Pracownik w miejscu zamieszkania odpowiada za zapewnienie, aby osoby nieupoważnione nie 
miały dostępu do przetwarzanych materiałów, a w szczególności sprawuje ciągły nadzór nad 
ich zabezpieczeniem w trakcie pracy i przechowywania.

Warunkiem umożliwienia pracy zdalnej wiążącej się przetwarzaniem danych osobowych jest 
złożenie „Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych osobowych wraz 
ze zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych w związku z 
wykonywaniem pracy zdalnej”.

„Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych osobowych wraz ze 
zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych w związku z wykonywaniem 
pracy zdalnej” pracownik przekazuje w systemie EZD do Zespołu Ochrony Informacji 
Niejawnych, zaakceptowany przez siebie i bezpośredniego przełożonego.

W razie braku możliwości zapewnienia wyżej wymienionych warunków przez osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, nie jest możliwe pobranie dokumentów, 
celem wykorzystania ich w ramach pracy zdalnej.
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