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POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

W WYŻSZEJ SZKOLE DEMOKRACJI im. ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

 W GRUDZIĄDZU 

 

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole 

Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu” (dalej jako Polityka) ma za zadanie 

stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole 

Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu (dalej jako Szkoła). 

 Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, 

s. 1).  

2. Polityka zawiera:  

a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Szkole;  

b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące 

poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w 

odrębnych dokumentach);  

3. Odpowiedzialność 

1. Za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki odpowiedzialny jest: 

a)  Założyciel Szkoły – Pani Angelika Kubala,   

b) Rektor Szkoły, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych;  

(ii) osoba wyznaczona przez Rektora Szkoły do zapewnienia zgodności z ochrona danych osobowych;  

2. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają: 

 a) Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w Szkole;  

b) komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w Szkole;  
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3. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:  

a) Szkoła;  

b) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji;  

c) komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze;  

d) pozostałe komórki organizacyjne;  

e) wszyscy członkowie personelu Szkoły. Szkoła powinna też zapewnić zgodność postępowania 

kontrahentów Szkoły z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im 

danych osobowych przez Szkołę.  

4. Skróty i definicje:  

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie 

z kontekstu.  

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.            

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie          

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).  

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.  

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające 

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

przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksua lnej.  

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i 

naruszeń prawa.  

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.  

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  
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Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Szkoła powierzyła przetwarzanie 

danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).  

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. 

 Szkoła oznacza Wyższą Szkołę Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.  

5. Ochrona danych osobowych w Szkole – zasady ogólne  

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Szkole:  

(1) Legalność − Szkoła dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem. 

 (2) Bezpieczeństwo − Szkoła zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale 

działania w tym zakresie.  

(3) Prawa Jednostki − Szkoła umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich 

praw i prawa te realizuje. 

 (4) Rozliczalność − Szkoła dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili 

móc wykazać zgodność.  

5.2. Zasady ochrony danych  

Szkoła przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:  

(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); 

 (2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);  

(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); 
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 (4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);  

(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);  

(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);  

(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);  

(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).  

5.3. System ochrony danych 

 System ochrony danych osobowych w Szkole składa się z następujących elementów:  

1) Inwentaryzacja danych. Szkoła dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Szkole, klas 

danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych 

(inwentaryzacja), w tym:  

a) przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);  

 b) przypadków przetwarzania danych osób, których Szkoła nie identyfikuje (dane 

niezidentyfikowane/UFO); 

 c) przypadków przetwarzania danych dzieci;  

d) profilowania;  

e) współadministrowania danymi.  

2) Rejestr. Szkoła opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Szkole 

(Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Szkole.  

3) Podstawy prawne. Szkoła zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania 

danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:  

a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,  

b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Szkoła przetwarza dane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkoły.  

4) Obsługa praw jednostki. Szkoła spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane 

przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:  

a) Obowiązki informacyjne. Szkoła przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu 

danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych 

obowiązków.  
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 b) Możliwość wykonania żądań. Szkoła weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania 

każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.  

c) Obsługa żądań. Szkoła zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były 

realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.  

d) Zawiadamianie o naruszeniach. Szkoła stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności 

zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.  

5) Minimalizacja. Szkoła posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default),           

a w tym: 

 a) zasady zarządzania adekwatnością danych; 

 b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;  

c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;  

6) Bezpieczeństwo. Szkoła zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym: 

 a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;  

b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób jest wysokie;  

c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;  

d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

 e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia 

ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.  

7) Przetwarzający. Szkoła posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Szkoły, wymogów 

co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów 

powierzenia.  

8) Eksport danych. Szkoła posiada zasady weryfikacji, czy Szkoła nie przekazuje danych do państw 

trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz 

zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.  

9) Privacy by design. Szkoła zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu 

procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Szkole uwzględniają konieczność oceny 

wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów 
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przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji 

czy na początku nowego projektu.  

10) Przetwarzanie transgraniczne. Szkoła posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki 

przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej 

jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.  

6. Inwentaryzacja  

6.1. Dane wrażliwe  

Szkoła identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane 

specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem 

przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych 

wrażliwych, Szkoła postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.  

6.2. Dane niezidentyfikowane 

 Szkoła identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane 

i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.  

6.3. Profilowanie  

Szkoła identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje 

mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania 

przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Szkoła postępuje zgodnie           

z przyjętymi zasadami w tym zakresie.  

6.4. Współadministrowanie  

Szkoła identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie             

z przyjętymi zasadami.  

7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych  

7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy 

przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację 

fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady 

rozliczalności.  
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7.2. Szkoła prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje 

sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.  

7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Szkole rozliczanie większości 

obowiązków ochrony danych.  

7.4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Szkoła uznała za odrębną dla 

potrzeb Rejestru, Szkoła odnotowuje co najmniej:  

(i) nazwę czynności, 

 (ii) cel przetwarzania,  

(iii) opis kategorii osób,  

(iv) opis kategorii danych,  

(v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu 

Szkoły, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,  

(vi) sposób zbierania danych,  

(vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),  

(viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG;  

(ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.  

7.5. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania 

Danych”. Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych 

Szkoła rejestruje informacje w miarę potrzeb i  możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza 

treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej. 

 8. Podstawy przetwarzania  

8.1. Szkoła dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych 

czynności przetwarzania.  

8.2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, 

zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Szkoły) Szkoła dookreśla podstawę w czytelny 

sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – 
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wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, 

żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – 

wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.  

8.3. Szkoła wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania 

zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu (wzór udzielenia zgody – 

Załącznik nr 4 do Polityki), zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz 

rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.). 

 8.4. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich 

komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Szkoły, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny 

realizowany przetwarzaniem interes Szkoły.  

9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych  

9.1. Szkoła dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane 

przetwarza.  

9.2. Szkoła ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na 

stronie internetowej Szkoły informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie 

skorzystania z nich w Szkole, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze 

Szkołą w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.  

9.3. Szkoła dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.  

9.4. Szkoła wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji 

praw jednostki i obowiązków informacyjnych.  

9.5. W celu realizacji praw jednostki Szkoła zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające 

zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Szkołę, zintegrować te dane, wprowadzać 

do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,  

9.6. Szkoła dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.  

10. Obowiązki informacyjne  

 10.1. Szkoła określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków 

informacyjnych.  
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10.2. Szkoła informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej 

osoby.  

10.3. Szkoła informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.  

10.4. Szkoła informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie 

niebezpośrednio od niej.  

10.5. Szkoła określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam 

gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).  

10.6. Szkoła informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.  

10.7. Szkoła informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.  

10.8. Szkoła informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania 

danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).  

 10.9. Szkoła informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy 

pierwszym kontakcie z tą osobą. 

 10.10. Szkoła bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli 

może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby. Zgodnie z RODO 

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby nie zachodzi, gdy dane tej osoby zostały 

zaszyfrowane. 

11. Żądania osób  

11.1. Prawa osób trzecich. 

 Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Szkoła wprowadza proceduralne gwarancje ochrony 

praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości               

o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może 

niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych 

innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Szkoła może 

zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, 

łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.  

11.2. Nieprzetwarzanie.  
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Szkoła informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła 

żądanie dotyczące jej praw.  

11.3. Odmowa.  

Szkoła informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania              

i o prawach osoby z tym związanych.  

11.4. Dostęp do danych.  

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Szkoła informuje osobę, czy przetwarza jej dane 

oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada 

obowiązkowi  informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej 

dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, 

że kopię danych wydaną w wykonaniu prawa dostępu do danych Szkoła uzna za pierwszą nieodpłatną 

kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych. 

 11.5. Kopie danych. Na żądanie Szkoła wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje 

fakt wydania pierwszej kopii danych. Szkoła wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie            

z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu             

o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.  

11.6. Sprostowanie danych.  

Szkoła dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Szkoła ma prawo 

odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, 

których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Szkoła informuje osobę                  

o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.  

11.7. Uzupełnienie danych.  

Szkoła uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Szkoła ma prawo odmówić uzupełnienia 

danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Szkoła nie musi 

przetwarzać danych, które są Szkole zbędne). Szkoła może polegać na oświadczeniu osoby, co do 

uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Szkołę 

procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać 

oświadczenie za niewiarygodne.  

11.8. Usunięcie danych.  



11 

 

Na żądanie osoby, Szkoła usuwa dane, gdy:  

(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,  

(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,  

(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,  

(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług 

społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu 

społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej). Szkoła określa sposób obsługi prawa 

do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu 

wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą 

wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO. 

 Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Szkołę, Szkoła podejmuje rozsądne 

działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te 

dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych Szkoła 

informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.  

11.9. Ograniczenie przetwarzania.  

Szkoła dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy: 

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  

c) Szkoła nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją 

– do czasu stwierdzenia, czy po stronie Szkoły zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu. W trakcie ograniczenia przetwarzania Szkoła przechowuje dane, natomiast 

nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że 
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w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Szkoła informuje osobę przed 

uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Szkoła 

informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.  

11.10. Przenoszenie danych.  

Na żądanie osoby Szkoła wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, 

dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Szkole, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby 

lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Szkoły. 

 11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji.  

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej 

danych, a dane przetwarzane są przez Szkołę w oparciu o uzasadniony interes Szkoły lub                            

o powierzone Szkole zadanie w interesie publicznym, Szkoła uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą 

po stronie Szkoły ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń.  

11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. 

 Jeżeli Szkoła prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, 

osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. 

Szkoła uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym.  

11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.  

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Szkołę na potrzeby marketingu 

bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Szkoła uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego 

przetwarzania. 

 11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu.  

Jeżeli Szkoła przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby,                   

i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie 



13 

 

wpływające na osobę, Szkoła zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka 

po stronie Szkoły, chyba że taka automatyczna decyzja  

(i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Szkołą; lub 

 (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub  

(iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.  

12. MINIMALIZACJA  

Szkoła dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: 

(i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),  

(ii)  dostępu do danych,  

(iii)  czasu przechowywania danych.  

12.1. Minimalizacja zakresu  

Szkoła zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych 

danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Szkoła 

dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie 

rzadziej niż raz na rok. Szkoła przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania 

danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).  

12.2. Minimalizacja dostępu  

Szkoła stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, 

zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia 

uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują 

dane osobowe). Szkoła stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Szkoła dokonuje aktualizacji uprawnień 

dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów 

przetwarzających. Szkoła dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów           

i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego                   

i logicznego zawarte są w procedurze bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Szkoły 

(Załącznik nr 2 do Polityki). 

 12.3. Minimalizacja czasu 
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 Szkoła wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Szkole, w tym weryfikacji 

dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. 

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów 

informatycznych Szkoły, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane 

oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Szkołę. 

Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i  wykorzystania kopii zapasowych 

uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.  

13. BEZPIECZEŃSTWO 

 Szkoła zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Szkołę.  

13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa  

Szkoła przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych 

osobowych. W tym celu: 

(1) Szkoła zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie           

i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.  

(2) Szkoła kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.  

(3) Szkoła przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności 

przetwarzania danych lub ich kategorii. Szkoła analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia 

ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia.  

(4) Szkoła ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia 

koszt ich wdrażania. W tym Szkoła ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:  

(i) pseudonimizacja,  

(ii) szyfrowanie danych osobowych, 

(iv) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia 

poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,  
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(iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do 

szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego.  

13.2. Oceny skutków dla ochrony danych 

Szkoła dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych 

tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. Szkoła 

stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Szkole.  

13.3. Środki bezpieczeństwa  

Szkoła stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków 

bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych 

stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Szkole           

i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Szkołę dla tych obszarów. 

 13.4. Zgłaszanie naruszeń 

 Szkoła stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego 

naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia. 

13.5. Dokumentowanie naruszeń 

Szkoła dokumentuje każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych poprzez prowadzenie 

tzw. rejestru naruszeń (zob. Załącznik nr 5 do Polityki). 

 14. PRZETWARZAJĄCY  

Szkoła posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Szkoły opracowane              

w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki           

i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Szkole. Szkoła przyjęła minimalne 

wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące Załącznik nr 3 do Polityki – 

„Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”. Szkoła rozlicza przetwarzających                            

z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia 

danych osobowych.  

15. EKSPORT DANYCH  
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Szkoła rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein                       

i Norwegia). Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku          

z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Szkoła okresowo 

weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem 

ochrony danych rozwiązania równoważne.  

16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI 

 Szkoła zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie 

odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu 

zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Szkołę odwołują się do zasad bezpieczeństwa 

danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, 

uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku 

projektu lub inwestycji.  

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Polityka ma charakter wewnętrzny i może być udostępniana osobom trzecim nie będącym 

pracownikami lub współpracownikami Szkoły wyłącznie za pisemną zgodą Administratora, jakim jest 

Założyciel Szkoły, i po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności, z zastrzeżeniem 

przypadków prawem przewidzianych.  

2. Każdy pracownik lub współpracownik powinien zapoznać się z treścią Polityki i jej Załącznikami            

i złożyć pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do ich przestrzegania (dotyczy to zwłaszcza osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – taka osoba musi złożyć ww. oświadczenie 

przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych).  

3. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez pracowników obowiązków wynikających              

z Polityki i przepisów prawa będzie równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków 

pracowniczych. Przy czym nie wyklucza to możliwości poniesienia przez sprawcę odpowiedzialności 

karnej na podstawie ustawy z dnia …………. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ……………).  

4. W zakresie nieuregulowanym w Polityce zastosowanie znajdują przepisy 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) 
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(DZ.U.UE.L.2016.119.1.) oraz instrukcje obsługi i zalecenia producentów aktualnie 

wykorzystywanych urządzeń i programów. 

5. Integralną częścią Polityki stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”, 

2) Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracj im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu - Procedury bezpieczeństwa fizycznego                                                            

i bezpieczeństwa informacji w Wyższej  Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki                        

w Grudziądzu, 

3) Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”, 

4) Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych”, 

5) Załącznik nr 5 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór Rejestru Naruszeń Ochrony Danych”, 
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Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. 
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Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracj im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu - Procedura bezpieczeństwa fizycznego                                                            

i bezpieczeństwa informacji w Wyższej  Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki                        

w Grudziądzu 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

W WYŻSZEJ SZKOLE DEMOKRACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI  

W GRUDZIĄDZU 

 

I. Procedura bezpieczeństwa fizycznego i  bezpieczeństwa informacji  

      I.I. Polityka czystego biurka 

1. Niniejsza polityka czystego biurka obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych                   

w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu (Dalej jako Szkoła).  

2. Za pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę fizyczną wykonującą 

pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktoranta, studenta i ucznia, niebędący 

pracownikami, oraz wolontariusza, jak również osobę prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, współpracującą z pracodawcą.  

3. Za pracodawcę uważa się Szkołę. 

4. Każdy pracownik zobowiązany jest do przechowywania na biurku tylko tych dokumentów, 

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

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

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

zamykanej na klucz szafy.  

7. Po zakończonej pracy pracownik zobowiązany jest odłożyć laptopa do zamykanej na klucz 

szafy.  

8. Po zakończonej pracy na biurku mogą znajdować się jedynie telefon i przybory biurowe, takie 

jak: zszywacz, dziurkacz, długopis, itp.  
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9. Pracownik zobowiązany jest do niszczenia dokumentów niepotrzebnych w taki sposób, aby 

nie było możliwe odtworzenie zawartych w nich informacji, np. w niszczarce. 

I.II.  Zabezpieczenia we własnym zakresie 

1. Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa danych jest wyrobienie przez każdą osobę upoważnioną do 

przetwarzania danych nawyku:  

1) ustawiania ekranów komputerowych tak, by osoby niepowołane nie mogły oglądać ich zawartości, 

a zwłaszcza nie naprzeciwko wejścia do pomieszczenia;  

2) niepozostawiania bez kontroli dokumentów, nośników danych i sprzętu w miejscach publicznych 

oraz w samochodach;  

3) dbania o prawidłową wentylację komputerów (nie można zasłaniać kratek wentylatorów meblami, 

zasłonami lub stawiać komputerów tuż przy ścianie);  

4) niepodłączania do listew podtrzymujących napięcie przeznaczonych dla sprzętu komputerowego 

innych urządzeń, szczególnie tych łatwo powodujących spięcia (np. grzejniki, czajniki, wentylatory);  

 5) pilnego strzeżenia akt, dyskietek, pamięci przenośnych i komputerów przenośnych;  

6) zgłoszenia przełożonemu potrzeby skasowania danych po wykorzystaniu danych na dyskach 

przenośnych; 

 7) nieużywania powtórnie dokumentów zadrukowanych jednostronnie;  

8) niezapisywania hasła wymaganego do uwierzytelnienia się w systemie na papierze lub innym 

nośniku;  

9) zabrania się osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych samodzielnej ingerencji 

w oprogramowanie i konfigurację powierzonego sprzętu;  

10) przestrzegania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych swoich uprawnień 

w systemie, tj. właściwego korzystania z baz danych, używania tylko własnego identyfikatora i hasła 

oraz stosowania się do zaleceń inspektora ochrony danych;  

11) opuszczania stanowiska pracy dopiero po aktywowaniu wygaszacza ekranu lub po zablokowaniu 

stacji roboczej;  
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12) kopiowania tylko jednostkowych danych (pojedynczych plików). Obowiązuje zakaz robienia 

kopii całych zbiorów danych lub takich ich części, które nie są konieczne do wykonywania 

obowiązków przez pracownika. Jednostkowe dane mogą być kopiowane na nośniki magnetyczne, 

optyczne i inne i przechowywane w zamkniętych na klucz szafach lub szufladach. Po ustaniu 

przydatności tych kopii dane należy trwale skasować lub fizycznie zniszczyć nośniki, na których są 

przechowywane (taką potrzebę należy zgłosić przełożonemu);  

13) udostępniania danych osobowych pocztą elektroniczną tylko po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, 

której dotyczą;  

14) niewynoszenia na jakichkolwiek nośnikach całych zbiorów danych oraz szerokich z nich 

wypisów, nawet w postaci zaszyfrowanej;  

15) kończenia pracy na stacji roboczej po wprowadzeniu danych przetwarzanych tego dnia w 

odpowiednie obszary serwera, a następnie prawidłowym wylogowaniu się użytkownika i wyłączeniu 

komputera;  

16) niszczenia w niszczarce lub chowania do szaf wszelkich wydruków zawierających dane osobowe 

przed opuszczeniem miejsca pracy, po zakończeniu dnia pracy;  

17) niepozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe, 

bez obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych;  

18) zachowania tajemnicy danych, w tym także wobec najbliższych;  

19) chowania do szaf wszelkich akt zawierających dane osobowe przed opuszczeniem miejsca pracy, 

po zakończeniu dnia pracy;  

20) zamykania okien w razie opadów czy innych zjawisk atmosferycznych, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu danych osobowych;  

21) zamykania okien w razie opuszczania pomieszczenia, w tym zwłaszcza po zakończeniu dnia 

pracy; 

22) zamykania drzwi na klucz po zakończeniu pracy w danym dniu i złożenia klucza w skrytce. Jeśli 

niemożliwe jest umieszczenie wszystkich dokumentów zawierających dane osobowe w zamykanych 

szafach, należy powiadomić o tym pracowników sprzątających, celem uniknięcia zagubienia lub 

wyrzucenia dokumentów.  
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I.III. Fizyczne środki ochrony danych osobowych 

1. Fizyczną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:  

1) przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonych miejscach do tego przeznaczonych;  

2) zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe poprzez 

zastosowanie wysokiej jakości zamków drzwiowych, do których klucze posiadają tylko uprawnione 

osoby;  

3) zamykanie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane na czas nieobecności w nich osób 

upoważnionych do przetwarzania danych;  

4) zabezpieczenie wszelkich możliwych dróg dostępu do pomieszczeń, w tym również okien;  

5) monitoring pomieszczeń, w których przechowywane są dane, oraz dróg dostępu do tych 

pomieszczeń (korytarze, klatki schodowe);  

6) wyposażenie pomieszczeń w sprzęty oraz meble biurowe dające gwarancję bezpieczeństwa 

dokumentacji (szafy, biurka zamykane na klucz);  

7) zapewnienie odpowiedniej organizacji stanowisk pracy osobom, które przetwarzają dane osobowe;  

8) dane osobowe po zakończeniu pracy przechowywane są w zamykanych na klucz meblach 

biurowych.  

2. Niezależnie od niniejszych ustaleń  zastosowanie ma Polityka Ochrony Danych w Wyższej Szkole 

Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu oraz pozostałe uregulowania Załącznika nr 2 

do ww. Polityki – tj. Procedury bezpieczeństwa fizycznego                                                                           

i bezpieczeństwa informacji w Wyższej  Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki                        

w Grudziądzu. 

I.IV. Techniczne środki ochrony danych osobowych 

1. Techniczną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:  

1) zastosowanie wykonanych z materiałów nieprzezroczystych teczek oraz segregatorów, w których 

przechowywane są dane osobowe;  
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2) oznaczenie teczek oraz segregatorów, w których przechowywane są dane osobowe w sposób 

utrudniający identyfikację ich zawartości osobom nieupoważnionym;  

3) nieprzechowywanie w miarę możliwości danych osobowych w jednym oznaczonym miejscu;  

4) wykorzystywanie mechanizmów systemu operacyjnego nadawania uprawnień i praw dostępu;  

5) przeprowadzanie testów okresowych systemu ochrony;  

6) regularny nadzór oraz przeprowadzanie testów okresowych systemu ochrony danych;  

7) komputer, z którego możliwy jest dostęp do danych osobowych, zabezpieczony jest hasłem 

dostępu;  

8) zastosowanie wygaszaczy ekranu w przypadku nieaktywności użytkownika;  

9) zastosowanie blokady hasłem podczas dłuższej nieaktywności użytkownika;  

10) zastosowanie na komputerach użytkowników bazy danych aktywnych programów 

antywirusowych lub w przypadku braku takiej możliwości przynajmniej raz w tygodniu skanowanie 

całego systemu (w poszukiwaniu "złośliwego oprogramowania") na każdym komputerze, na którym 

przetwarzane są dane osobowe. Niezależnie od ciągłego nadzoru, o którym mowa powyżej 

Administrator nie rzadziej niż raz na 3 miesiące przeprowadza pełną kontrolę obecności wirusów 

komputerowych w systemie oraz jego zasobach, jak również w serwerach i stacjach roboczych;  

11) wykonywanie kopii zapasowych przetwarzanych baz danych i zapisywane na nośnikach danych 

osobowych, 

12) automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu i wyłączenie komputera w przypadku 

włączonego komputera i braku aktywności użytkownika od godz. 17:00, 

13) ochronę przed awariami zasilania oraz zakłóceniami w sieci energetycznej serwera i stacji 

roboczych, na których przetwarzane są dane osobowe zapewniają zasilacze UPS, 

14) hasła do systemu stacji roboczych kontrolowanych przez kontroler domeny mają długość 

przynajmniej .................... znaków (co najmniej litery i cyfry) i okres ważności ustawiony na nie 

dłużej niż .................... miesiące. 

I.V. Organizacyjne środki ochrony danych osobowych 
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1. Organizacyjną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:  

1) zapoznanie każdej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed 

dopuszczeniem jej do pracy przy ich przetwarzaniu;  

2) przeszkolenie osób, o których mowa w pkt 1, w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń                            

i programów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz zabezpieczenia 

pomieszczeń i budynków; 

3) odebranie od osób upoważnionych do przetwarzania danych oświadczeń o zachowaniu poufności 

przetwarzanych danych;  

4) identyfikatory oraz hasła dostępu do poszczególnych baz danych są jedynie w posiadaniu 

Administratora, którym jest Założyciel Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki               

w Grudziądzu, tj. Pani Angelika Kubala, który jest zobowiązany do przechowywania ich  w 

zamykanych na klucz meblach biurowych, do których nie mają dostępu osoby nieupoważnione.  

I.VI. Bezpieczeństwo osobowe 

1. Zasady ogólne:  

1) w celu ograniczenia ryzyka błędu ludzkiego, kradzieży, oszustwa lub niewłaściwego używania 

zasobów informatycznych przez pracowników należy przestrzegać procedur w zakresie 

bezpieczeństwa osobowego;  

2) każdy pracownik powinien zostać zapoznany przez bezpośredniego przełożonego z przepisami 

wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i podpisać stosowne zobowiązanie;  

3) warunki zatrudnienia pracownika na danym stanowisku powinny określać jego zakres dostępu i 

uprawnień oraz wynikającą z tego odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji;  

4) każdy użytkownik systemu informatycznego powinien zostać przeszkolony z zakresu obsługi 

systemu informatycznego; 

5) w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa informacji, a także 

podniesieniem świadomości użytkowników, należy realizować proces kształcenia użytkowników                     

w zakresie procedur bezpieczeństwa informacji oraz właściwego używania zasobów informatycznych;  

6) za organizowanie szkoleń, o których mowa w ust. 5, odpowiedzialny jest Założyciel Szkoły; 
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 7) naruszenie przez pracowników zasad ochrony informacji traktowane jest jako ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych.  

I.VII. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych 

1. Założyciel Szkoły i/lub Inspektor Ochrony Danych (jeśli został powołany) ustala następujące 

zasady przeprowadzania obowiązkowych szkoleń osób, które są lub będą upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych w jednostce:  

1) szkoli się każdą osobę, która ma zostać upoważniona do przetwarzania danych osobowych;  

2) szkolenia wewnętrzne wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

przeprowadzane są w przypadku każdej zmiany zasad lub procedur ochrony danych osobowych, oraz 

innych uzasadnionych okoliczności;  

3) przeprowadza się szkolenia dla osób innych niż upoważnione do przetwarzania danych, jeśli 

pełnione przez nie funkcje wiążą się z zabezpieczeniem danych osobowych;  

4) szkolenia przeprowadzane są w siedzibie Szkoły, tj. w budynku przy ul. Legionów 57A                          

w Grudziądzu. 

2. Tematyka szkoleń:  

1) przepisy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych, sporządzania i przechowywania ich 

kopii, niszczenia wydruków i zapisów na nośnikach;  

2) sposoby ochrony danych przed osobami postronnymi i procedury udostępniania danych osobom, 

których one dotyczą;  

3) obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i innych;  

4) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych;  

5) zasady i procedury określone w Polityce Ochrony Danych Szkoły oraz jej Załącznikach.  

 

I.VIII Bezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania 

1. Sprzęt informatyczny i oprogramowanie podlega właściwej ochronie opisanej w Polityce Ochrony 

Danych i jej Załącznikach.  
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2. Sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie wykorzystywane w systemach informatycznych muszą 

być zgodne z przepisami prawa i powinny być zgodne z najlepszymi praktykami.  

3. System informatyczny może składać się wyłącznie z przetestowanego, formalnie dopuszczonego do 

eksploatacji sprzętu i oprogramowania.  

4. Sprzęt i oprogramowanie powinny być eksploatowane, serwisowane i wycofywane z eksploatacji            

z zachowaniem właściwych procedur bezpieczeństwa. 

5. Oprogramowanie instalowane w systemach informatycznych musi być legalne.  

6. Wszelkie oprogramowanie musi być użytkowane z poszanowaniem praw własności intelektualnej, 

a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).  

7. Sprzęt wchodzący w skład systemów informatycznych musi być objęty odpowiednią ochroną 

fizyczną (opisaną w niniejszej Procedurze bezpieczeństwa fizycznego                                                            

i bezpieczeństwa informacji w Wyższej  Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki                        

w Grudziądzu, dalej jako Procedura). 

 8. Komputery i inne urządzenia przenośne muszą być zabezpieczone w sposób, jaki opisuje 

Procedura.  

9. Osoby korzystające z urządzeń przenośnych muszą być świadome zagrożeń i zobowiązane są do 

zachowania należytej staranności w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami 

Procedury.  

10. Zabrania się używania komputerów i urządzeń przenośnych zawierających informacje stanowiące 

tajemnicę bez zapewnienia ich właściwej ochrony poprzez zastosowanie obowiązujących środków 

organizacyjno-technicznych i prawnych opisanych w Procedurze.  

I.IX. Bezpieczeństwo nośników informacji 

1. Zasady ogólne:  

1) wszystkie nośniki informacji podlegają właściwej ochronie stosownie do klasyfikacji informacji, na 

wszystkich etapach ich używania, od momentu zapisu informacji, aż do momentu wycofania z użycia 

lub fizycznego zniszczenia opisanego w Procedurze;  
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2) za zapewnienie właściwej ochrony nośników informacji odpowiada ich użytkownik;  

3) osoby korzystające z nośników informacji powinny być świadome zagrożeń, i zobowiązane są do 

zachowania należytej staranności poprzez zastosowanie obowiązujących środków organizacyjno-

technicznych i prawnych opisanych w Procedurze;  

4) w przypadku wycofywania z użycia nośników informacji zawierających informacje stanowiące 

tajemnicę, na osobie, której nośnik przekazano do używania spoczywa obowiązek wykonania 

procedury opisanej w Procedurze.  

2. Zasady szczegółowe:  

1) urządzenia przenośne oraz nośniki danych wynoszone z siedziby Administratora  nie powinny być 

pozostawiane bez nadzoru w miejscach publicznych; Komputery przenośne należy przewozić                      

w służbowych torbach; 

2) nie należy pozostawiać bez kontroli dokumentów, nośników danych i sprzętu w miejscach 

publicznych ani też w samochodach;  

3) informacje przechowywane na urządzeniach przenośnych lub komputerowych nośnikach danych 

należy chronić przed uszkodzeniami fizycznymi, a ze względu na działanie silnego pola 

elektromagnetycznego należy przestrzegać zaleceń producentów dotyczących ochrony sprzętu;  

4) wykorzystywanie komputerów przenośnych w miejscach publicznych jest dozwolone, o ile 

otoczenie, w którym znajduje się osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, stwarza 

warunki minimalizujące ryzyko zapoznania się z danymi przez osoby nieupoważnione.                       

W konsekwencji korzystanie z komputera przenośnego będzie z reguły niedozwolone w restauracjach 

czy środkach komunikacji publicznej; 

5) w domu niedozwolone jest udostępnianie domownikom komputera przenośnego należącego do 

Administratora. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy wobec domowników identyfikator i 

hasło, których podanie jest konieczne do rozpoczęcia pracy na komputerze przenośnym.  

I.X. Wykaz budynków i pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych   

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole odbywa się w następujących budynkach                                   

i pomieszczeniach:  
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- budynek znajdujący się w Grudziądzu ul. Nauczycielska 19, składający się                                                 

z następujących pomieszczeń ....................;  

- budynek znajdujący się w Grudziądzu ul. Legionów 57A, składający się z następujących 

pomieszczeń ....................; 

  

I.XI. Tworzenie kopii zapasowych 

1. Dane systemów kopiowane są w trybie tygodniowym (pn.-pt. kopie baz danych; pn., pt. kopia 

awaryjna systemu serwera). Kopie awaryjne danych zapisywanych w programach wykonywane są 

codziennie po zakończeniu pracy. Raz w miesiącu - na koniec miesiąca – tworzy się kopię zarówno 

danych, jak i aplikacji, w tym także systemu operacyjnego. Odpowiedzialnym za wykonanie ww. 

kopii danych i kopii awaryjnych jest pracownik obsługujący dany program przetwarzający dane. 

Kopie zapasowe tworzy się wykorzystując narzędzia programowe oraz narzędzia systemu. Kopie 

zbiorów umieszczonych na serwerze wykonywane są automatycznie dedykowanym 

oprogramowaniem wytworzonym we własnym zakresie.  

2. Dodatkowe kopie wynikające z np. zmiany platformy sprzętowej przechowywane są łącznie               

z kopiami awaryjnymi.  

3. Wszystkie nośniki bez względu na ich rodzaj są zabezpieczane przed nieautoryzowaną zmianą, 

zniszczeniem i dostępem. Kopie awaryjne są przechowywane w szafie metalowej w budynku przy ul. 

…………………….pok. nr .................... . Dostęp do kopii bezpieczeństwa mają tylko ADO. Osobą 

odpowiedzialną za wymianę kopii awaryjnych na aktualne jest Administrator Ochrony Danych.  

4. Kopie ulegają niezwłocznie zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich użycie, jeżeli zostanie 

stwierdzona ich nieprzydatność albo pojawią się okoliczności wyłączające legalność archiwizowania 

danych. Nośniki danych, na których zapisywane są kopie bezpieczeństwa niszczy się trwale w sposób 

mechaniczny.  

5. Okresową weryfikację kopii bezpieczeństwa pod kątem ich przydatności do odtworzenia danych 

przeprowadza Administrator Ochrony Danych.  

6. Nośniki zawierające kopie zapasowe należy oznaczać jako "Kopia zapasowa 

dzienna/tygodniowa/miesięczna" wraz z podaniem daty sporządzenia. 
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7.  W celu zapewnienia poprawności wykonywanych kopii bezpieczeństwa należy co najmniej raz             

w tygodniu poddać testowi cyklicznie wybraną kopię. Próba polega na odtworzeniu danych                       

w warunkach testowych i sprawdzeniu, czy jest możliwość odczytania danych. 

8. Kopie zapasowe baz danych są nagrywane na zewnętrzne nośniki, takie jak:  

1) pamięć USB,  

2) CD/DVD,  

3) zewnętrzne dyski pamięci,  

4) taśmy magnetyczne.  

 

I.XI. Przegląd i konserwacja systemu 

1. Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego przetwarzającego 

dane osobowe mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników Administratora lub przez 

upoważnionych przedstawicieli wykonawców pod nadzorem Inspektora Ochrony Danych (o ile został 

powołany, jeśli nie został to przy współudziale ADO).  

2. Prace wymienione w ust. 1 powinny uwzględniać wymagany poziom zabezpieczenia tych danych 

przed dostępem do nich osób nieupoważnionych (więcej w punkcie 12).  

3. Przed rozpoczęciem prac wymienionych w ust. 1 przez osoby niebędące pracown ikami 

Administratora należy dokonać potwierdzenia tożsamości tychże osób. 

4.  Przegląd i konserwacja urządzeń systemu winna być dokonywana zgodnie z zaleceniami 

producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.   

5. Przeglądu i konserwacji systemu dokonuje doraźnie ADO, który odpowiedzialny jest za 

terminowość i rzetelność przeglądów i konserwacji urządzeń.  

6. Przeglądu pliku zawierającego raport dotyczący działalności aplikacji bądź systemu (log 

systemowy) ADO dokonuje nie rzadziej niż raz na kwartał.  
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7. Przeglądu i sprawdzenia poprawności zbiorów danych zawierających dane osobowe dokonuje 

użytkownik przy współudziale Inspektora Ochrony Danych (o ile został powołany – jeśli nie został to 

przy współudziale administratora ochrony danych)  nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

8. Zapisy logów systemowych powinny być przeglądane codziennie oraz każdorazowo po wykryciu 

naruszenia zasad bezpieczeństwa.  

9. Kontrole i przeprowadzane testy powinny obejmować zarówno dostęp do zasobów systemu, jak              

i profile oraz uprawnienia poszczególnych użytkowników.  

10. Wszelkie nieprawidłowości wykryte w trakcie tych działań powinny być niezwłocznie usunięte,           

a ich przyczyny oraz okoliczności sprzyjające przeanalizowane. O ile to możliwe, stosuje się 

odpowiednie środki w celu zapobieżenia występowaniu nieprawidłowości w przyszłości.  

11. Przegląd programów i narzędzi przeprowadzany jest w przypadku zmiany wersji 

oprogramowania, zmiany systemu operacyjnego, chyba że zmiany te wynikają z aktualizacji 

automatycznej.  

12. Naprawy i zmiany w systemie informatycznym przeprowadzane przez serwisanta prowadzone są 

pod nadzorem w siedzibie ADO - o ile to możliwe - lub poza siedzibą ADO, po uprzednim 

nieodwracalnym usunięciu danych w nich przetwarzanych, a jeśli wiązałoby się to z nadmiernymi 

utrudnieniami, to po podpisaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

13.  Jeśli nośnik danych (dysk, dyskietka, płyta lub inne) zostanie uszkodzony i nie można go 

odczytać ani usunąć z niego danych, należy go zniszczyć mechanicznie w niszczarce.  

 

I.XII. Przechowywanie i niszczenie elektronicznych nośników informacji zawierających dane 

osobowe oraz wydruków 

1. Elektroniczne nośniki informacji:  

1) Danych osobowych w postaci elektronicznej (nie licząc kopii bezpieczeństwa) zapisane na 

dyskietkach, dyskach magnetooptycznych, dyskach twardych nie można wynosić poza siedzibę 

Szkoły, tj. budynki przy ul. Legionów 57A i Nauczycielskiej 19 – chyba, że za wyraźnym pisemnym, 

upoważnieniem ADO.  
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2) Wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w pokojach stanowiących obszar 

przetwarzania danych osobowych.  

3) Po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu, elektroniczne nośniki informacji są 

przechowywane wyłącznie w zamykanych szafach biurowych.  

4) Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do 

przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych pozbawia 

się wcześniej zapisu tych danych.  

5) Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do 

likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. W przypadku, gdy nie jest to możliwe 

uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Uszkodzone nośniki magnetyczne przed 

ich wyrzuceniem należy fizycznie zniszczyć (przeciąć, przełamać, itp.).  

6) Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do 

naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby 

upoważnionej.  

2. Wydruki:  

1) W przypadku konieczności przechowywania wydruków zawierających dane osobowe należy je 

przechowywać w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym.  

2) Pomieszczenie, w którym przechowywane są wydruki musi być zamknięte na klucz po godzinach 

pracy .................... .  

3) Wydruki zawierające dane osobowe w momencie przekazania do usunięcia są niszczone w sposób 

uniemożliwiający ich odczytanie (w specjalnej niszczarce do papieru). 

3. Poprawność przygotowania i zniszczenia nośnika magnetycznego powinna być sprawdzona przez 

Administratora Danych Osobowych i/lub Inspektora Ochrony Danych (jeśli został wyznaczony). 

I.XIII.  Metody i środki uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym 

1. Uwierzytelnienie użytkownika w Systemie Informatycznym następuje po podaniu nazwy 

użytkownika i hasła.  
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2. Nazwa użytkownika stanowi identyfikator, który w sposób jednoznaczny przypisany został 

konkretnemu użytkownikowi.  

3. Identyfikator składa się z ciągu przynajmniej ośmiu znaków.  

4. Niedopuszczalne jest funkcjonowanie kilku takich samych nazw użytkowników. Raz przypisana 

nazwa nie podlega zmianie i nie może zostać wykorzystana w przyszłości przez innego użytkownika. 

5. Hasło powinno składać się z unikalnego zestawu co najmniej ośmiu znaków, zawierać małe                      

i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. 

6.  Hasło nie może być:  

1) identyczne z identyfikatorem użytkownika;  

2) identyczne z imieniem lub nazwiskiem użytkownika; 

3) odnosić się do innych cech szczególnych użytkownika; 

4) ponowieniem hasła stosowanego wcześniej, jeżeli od ostatniego zastosowania danej kombinacji nie 

upłynął rok.  

7. Niedopuszczalne jest zapamiętywanie haseł w systemie.  

8. Pierwsze nadane hasło ulega zmianie przez użytkownika.  

9. W przypadku, gdy system umożliwia limitowanie wprowadzenia błędnego hasła, należy przyjąć 

próg ilości wprowadzonych błędnych haseł na 3/5. Po przekroczeniu limitu powinna nastąpić 

automatyczna blokada konta.  

10. Użytkownik odpowiada za działania wykonywane w systemie przy użyciu jego nazwy oraz za 

zachowanie hasła w tajemnicy. 

11.  Użytkownik ma obowiązek zmieniać hasło nie rzadziej niż co 90 dni.  

12.  Okresowe zmiany hasła są wykonywane osobiście przez użytkownika.  

I.XIV. Zasady korzystania ze stacji roboczej i  komputerów przenośnych 
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1. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik obowiązany jest sprawdzić stan urządzeń oraz dokonać 

oględzin swojego stanowiska pracy w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości mogących 

świadczyć o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.  

2. W pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe, mogą znajdować się osoby postronne 

tylko za zgodą i w towarzystwie użytkownika lub Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.  

3. Przed osobami postronnymi należy chronić ekrany komputerów (ustawienie monitora powinno 

uniemożliwiać podgląd), a także wydruki leżące na biurkach oraz w otwartych szafach.  

4. Rozpoczęcie pracy:  

1) włączenie napięcia w listwie podtrzymującej napięcie,  

2) włączenie monitora i stacji roboczej,  

3) zalogowanie się poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła,  

4) uruchomienie programu użytkowego.  

5. Zawieszenie pracy w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy:  

1) zablokowanie sesji na stacji roboczej,  

2) odblokowanie sesji po podaniu hasła.  

6. W przypadku bezczynności na stacji roboczej przez czas przekraczający 2 minuty automatycznie 

włącza się wygaszacz ekranu, który powinien być zaopatrzony w hasło umożliwiające ponowne 

podjęcie pracy na stacji roboczej.  

7. Zakończenie pracy:  

1) zakończenie pracy programu zgodnie z instrukcją obsługi,  

2) wylogowanie z systemu, 

 3) wyłączenie stacji roboczej i monitora,  

4) wyłączenie napięcia w listwie podtrzymującej napięcie.  

8. Krótkotrwała przerwa w pracy, podczas której użytkownik nie opuszcza stanowiska roboczego, nie 

wymaga zamykania aplikacji, wylogowania.  
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9. Każdorazowa zmiana użytkownika stacji roboczej musi poprzedzać wylogowanie się użytkownika, 

który poprzednio z niej korzystał.  

10. Przetwarzanie danych poza obszarem przetwarzania na komputerze przenośnym wymaga zgody 

indywidualnej Administratora.  

11. O ile to możliwe, przy przetwarzaniu danych osobowych na komputerach przenośnych 

obowiązują procedury określone w niniejszej Instrukcji, dotyczące pracy na komputerach 

stacjonarnych, w tym: 

 1) zabezpieczenia dostępu hasłem,  

2) zastosowanie oprogramowania i zabezpieczeń analogicznie do rozwiązań przyjętych na 

stacjonarnych stacjach roboczych.  

12. Pliki zawierające dane osobowe przechowywane na komputerach przenośnych są opatrzone 

hasłem dostępu.  

13. Obowiązuje zakaz używania komputerów przenośnych przez osoby inne niż użytkownicy, którym 

zostały one powierzone. 

14. Obowiązuje zakaz przetwarzania na komputerach przenośnych całych zbiorów danych lub 

szerokich z nich wypisów.  

15. Użytkownicy przetwarzający dane osobowe na komputerach przenośnych obowiązani są do 

systematycznego wprowadzania tych danych w określone miejsca na serwerze Administratora,                 

a następnie do trwałego usuwania ich z pamięci powierzonych komputerów przenośnych.  

16. Osoba wykorzystująca komputer przenośny obowiązana jest do:  

1) wykorzystywania go wyłącznie do określonych celów, mieszczących się w zakresie upoważnienia;  

2) nieudostępniania komputera nieupoważnionym osobom;  

3) zachowania szczególnej ochrony przed kradzieżą, zwłaszcza podczas transportu; 4) zaniechania 

jakichkolwiek zmian oprogramowania.  

17. W przypadku konieczności zmiany, aktualizacji albo naprawy komputera należy zgłosić ten fakt 

Administratorowi.  
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18. Administrator w razie potrzeby wskazuje w dokumencie powierzenia komputera przenośnego 

osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych konieczność i częstotliwość sporządzania 

kopii zapasowych danych przetwarzanych na komputerze przenośnym oraz określa zasady:  

1) postępowania w razie nieobecności w pracy dłuższej niż 30 dni. Jeśli komputer przenośny nie może 

być zwrócony przed okresem nieobecności, to użytkownik tego komputera powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym Administratora i uzgodnić z nim zwrot komputera;  

2) zwrotu sprzętu w razie ustania stosunku zatrudnienia.  

I.XV. Ochrona antywirusowa 

1. W jednostce istnieje bezwzględny wymóg instalacji oprogramowania antywirusowego na każdym 

stanowisku roboczym, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i przenośnych wykorzystywanych 

do przetwarzania danych.  

2. Sprawdzanie obecności wirusów komputerowych w systemie informatycznym oraz ich usuwanie 

odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania zainstalowanego na serwerach, stacjach roboczych 

oraz komputerach przenośnych przez ADO.  

3. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 2, sprawuje ciągły nadzór (ciągła praca w tle) nad pracą 

systemu i jego zasobami oraz serwerami i stacjami roboczymi.  

4. Niezależnie od ciągłego nadzoru, o którym mowa w ust. 3, ADO nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 

przeprowadza pełną kontrolę obecności wirusów komputerowych w systemie oraz jego zasobach, jak 

również w serwerach i stacjach roboczych.  

5. Niedopuszczalne jest wyłączanie lub zmiana ustawień oprogramowania antywirusowego przez 

użytkowników.  

6. Użytkownik jest obowiązany zawiadomić ADO o pojawiających się komunikatach, wskazujących 

na wystąpienie zagrożenia wywołanego szkodliwym oprogramowaniem.  

7. Do obowiązków ADO należy aktualizacja oprogramowania antywirusowego oraz określenie 

częstotliwości automatycznych aktualizacji definicji wirusów, dokonywanych przez to 

oprogramowanie.  

8. ADO przeprowadza cyklicznie kontrole antywirusowe na każdym stanowisku komputerowym 

wykorzystywanym do przetwarzania danych, w tym na komputerach przenośnych.  
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9. Użytkownicy mogą korzystać z zewnętrznych nośników danych tylko na stanowisku wydzielonym 

z sieci komputerowej ADO po uprzednim sprawdzeniu zawartości nośnika oprogramowaniem 

antywirusowym.  

10. Niedopuszczalne jest otwieranie plików pobranych z Internetu lub korzystania z zewnętrznych 

nośników bez uprzedniego przeskanowania zawartości nośnika przez program antywirusowy.  

11. Przesyłanie danych osobowych pocztą elektroniczną dopuszczalne jest tylko w postaci 

zaszyfrowanej.  

I.XVI.  Likwidacja nośników zawierających kopie 

1. Nośniki, które uległy uszkodzeniu lub zawierają nieaktualne kopie danych, powinny zostać 

bezzwłocznie zniszczone.  

2. W przypadku nośników jednorazowych, takich jak płyty CD-R, DVD-R, likwidacja polega na ich 

fizycznym zniszczeniu w taki sposób, by nie można było odczytać ich zawartości.  

3. Nośniki wielorazowego użytku, takie jak dyski twarde, dyskietki, płyty CD-RW, DVDRW, można 

wykorzystać ponownie do celów przechowywania kopii bezpieczeństwa po uprzednim usunięciu ich 

zawartości.  

4. Nośniki wielorazowego użytku nienadające się do ponownego użycia należy zniszczyć fizycznie.  
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Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych” 

Wzór 

 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

do Umowy .................... 

 

zawarta pomiędzy .................... jako Administratorem  

 

a ....................  

 

jako Przetwarzającym  

 

 

2 SPIS TREŚCI  

1. Opis Przetwarzania ...................................................................................................... 2  

2. Podpowierzenie ............................................................................................................ 4  
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4. Obowiązki Administratora ......................................................................................... 7  

5. Bezpieczeństwo danych ............................................................................................... 7  

6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych ............................................... 8  

7. Nadzór ................................................................................................................... ........ 8  

8. Oświadczenia Stron ..................................................................................................... 8  
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9. Odpowiedzialność ........................................................................................................ 9  

10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO] ....................... 9  

11. Usunięcie Danych ......................................................................................................... 9  

12. Postanowienia Końcowe ............................................................................................ 10   

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie Umowy 

.................... zawarta w dniu .................... w ...................., 

pomiędzy: ................................... („Administrator”) a ................................... („Przetwarzający”) (dalej 

łącznie jako: „Strony”) Mając na uwadze, że:  

i. Strony zawarły umowę .................... („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem 

której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie określonym Umową;  

ii.  Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje 

przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora; 

 iii. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych 

Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 

119, s. 1) – dalej RODO. Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: przedmiot i 

czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora  

1. Opis Przetwarzania  

1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową 

Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej 

opisanych Danych Osobowych.  

1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania 

Umowy Podstawowej.  
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1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO] Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy 

Podstawowej. W szczególności: 4  

1.3.1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego [przykład: obsługa 

księgowa Administratora], zaś  

1.3.2. celem przetwarzania jest [przykład: umożliwienie Administratorowi wywiązywania się z 

prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości, a także w celu zarządzania 

finansowego Administratora] 

 1.4. Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje 

danych osobowych („Dane”): Dane zwykłe:  

(1) imię i nazwisko,  

(2) numer ewidencyjny PESEL,  

(3) adres e-mail,  

(4) adres IP,  

(5) numery telefonów,  

(6) adres zamieszkania,  

(7) data urodzenia,  

(8) NIP,  

(9) seria i numer dokumentu tożsamości,  

(10) imiona rodziców,  

(11) numer rachunku bankowego,  

(12) .................... Dane szczególnych kategorii i dane karne:  

(13) dokumentacja medyczna, 

 (14) ...................., 

 (15) .................... Dane dzieci 
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 (16) imię i nazwisko,  

(17) data urodzenia,  

(18) adres e-mail,  

(19) pseudonim, 5  

(20) .................... Dane nieustrukturyzowane  

(21) kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty 

tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).  

1.5. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących 

kategorii osób:  

(1) pracownicy Administratora i podmiotów stowarzyszonych Administratora,  

(2) klienci usługi/produktu Administratora określonych w Umowie Podstawowej,  

(3) osoby, z którymi klienci Administratora wchodzą w interakcje społeczne,  

(4) kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klientów administratora,  

(5) odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora,  

(6) ....................................................................................................,  

(7) ....................................................................................................,  

(8) ....................................................................................................,  

2. Podpowierzenie  

2.1. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje 

przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa 

Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem 

uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.  

2.2. Zaakceptowani Podprzetwarzający. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez 

Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających. 
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 2.3. Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy 

Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu 

umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić 

udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W 

razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu 

objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie 

zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i 

ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie 

umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. 6  

2.4. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO] Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma 

obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego 

wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze 

względu na naturę konkretnego podpowierzenia.  

2.5. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby 

Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których 

mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia 

adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę 

obowiązków Podprzetwarzającego.  

2.6. Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO] Przetwarzający nie ma prawa  

przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy. 

 3. Obowiązki Przetwarzającego Przetwarzający ma następujące obowiązki:  

3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający przetwarza Dane 

wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.  

3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że nie 

przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski 

Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z 

podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.  

3.3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Jeżeli 

Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym 
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Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do 

zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.  

3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały 

upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do 

zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy. 

 3.5. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i 

podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi 

postanowieniami Umowy.  

3.6. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO] Przetwarzający przestrzega warunków korzystania 

z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).  

3.7. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] Przetwarzający 

zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale 7 III RODO („Prawa jednostki”). 

Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych 

Danych. Szczegóły obsługi Praw jednostki zostaną pomiędzy Stronami uzgodnione. Strony ustaliły 

procedurę obsługi Praw jednostki odrębnym dokumentem.  

3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO] Przetwarzający 

współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru 

ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie 

naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, 

ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).  

3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO] Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co 

do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający 

natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z 

uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z 

tego tytułu.  

3.10. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO] Planując dokonanie zmian w sposobie 

przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania 

prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować 
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Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi 

realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii 

Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.  

3.11. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu 

do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji 

Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.  

3.12. RCPD [art. 30 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji 

opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 

(wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr 

czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

handlową innych klientów Przetwarzającego.  

3.13. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO] Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy 

zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 

Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez 

Administratora obowiązku informacyjnego.  

3.14. Szkolenie personelu Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do 

przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.  

4. Obowiązki Administratora 8  

4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać 

Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też 

wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.  

5. Bezpieczeństwo danych  

5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO] Przetwarzający przeprowadził analizę 

ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej 

wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.  

5.2. Środki bezpieczeństwa. Strony uzgodniły odrębnym dokumentem poziom zabezpieczeń Danych 

wymagany po stronie Przetwarzającego.  
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5.3. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i 

dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie 

przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu 

rozliczalności.  

6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych  

6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym 

podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego 

zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje 

Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

6.2. Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką 

niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie 

obowiązku powiadomienia organ nadzoru.  

7. Nadzór  

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania 

powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej 

kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do 

pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej 

z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od 

Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, 

oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.  

7.2. Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z urzędem 

ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.  

7.3. Przetwarzający:  

(1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania 

Administratora z przepisami RODO, 9  

(2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub 

inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.  
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8. Oświadczenia Stron  

8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że 

jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.  

8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych 

objętym Umowa i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.  

8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże 

Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, 

iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą.  

9. Odpowiedzialność  

9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO] Przetwarzający odpowiada za szkody 

spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada 

bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 

Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane 

zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.  

9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO] Jeżeli Podprzetwarzający nie 

wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na 

Przetwarzającym.  

10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]  

10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.  

11. Usunięcie Danych  

11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO] Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie 

ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:  

(1) usunięcia Danych,  
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(2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi 

inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej 

przechowywanie Danych. 10  

(3) Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia 

Umowy Powierzenia.  

11.2. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia 

Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.  

11.3. Oświadczenie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający złoży 

Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.  

12. Postanowienia Końcowe  

12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy 

Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. 

Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem 

a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej 

postanowień.  

12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron.  

12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO. 
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Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych” 

 

1. Podpisując niniejszą umowę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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.U.UE.L.2016.119.1.) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na 

przetwarzanie moich danych osobowych, tj. ………………………………….. w celu 

……………... Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. 

Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, iż 

wyrażenie ww. zgody nastąpiło zupełnie dobrowolnie, bez żadnych nacisków pochodzących 

od drugiej strony Umowy.  Oświadczam również, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy 

zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, o których mowa w art. 13 ust. 

1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia, w tym w szczególności o prawie wglądu i dostępu do moich 

danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (prawo do 

bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania,  o prawie do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania tychże danych, a także o prawie do przenoszenia tychże danych.  

2. Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej 

informacji handlowych wysyłanych przez …………………………… w imieniu własnym 

oraz na zlecenie innych osób – w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, że 

mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody 

przed jej wycofaniem. 
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Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Grudziądzu – „Wzór Rejestru Naruszeń Ochrony Danych”  
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