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Rozdział 1. Cel polityki 

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego ” (dalej jako Polityka) ma na celu określenie zasad i trybu postępowania, które należy stosować 

aby zrealizować wymagania prawne oraz zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Polskim 

Towarzystwie Informatycznym 

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). 

Rozdział 2. Podstawowe pojęcia i objaśnienia 

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

2. Dane wrażliwe – określenie na potrzeby niniejszej polityki oznaczające szczególne kategorie danych 

osobowych wymienione w art. 9 RODO i dane karne wymienione w art. 10 RODO. 

3. Dane dzieci - oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia. 

4. Osoba - oznacza osobę, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, o ile wyraźnie z kontekstu nie wynika 

co innego . 

5. Przetwarzanie danych osobowych – operacje wykonywane na danych osobowych, 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. 

6. Proces przetwarzania danych lub Proces – oznacza czynności przetwarzania danych realizowane w tym 

samym celu. 

7. Privacy by design (ochrona w fazie projektowania lub prywatność projektowana) – zasada, której celem 

jest  umiejscowienie ochrony danych osobowych jako część składową inicjowanych procesów 

zakładających przetwarzanie danych osobowych. 

8. Privacy by default (ochrona domyślna lub prywatność domyślna) – zasada, której celem jest domyślna 

ochrona danych w procesach inicjowanych w PTI. 

9. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania 

informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. 

10. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków 

technicznych i organizacyjnych, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, 

charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyka zagrożeń wynikające z analizy ryzyka,   

zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. 

11. Usuwanie danych – trwałe zniszczenie danych osobowych lub ich modyfikacja, która nie pozwoli na 

ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

12. PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie 

13. Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w rozumieniu rozporządzenia jest to Polskie 

Towarzystwo Informatyczne. 

14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – osoba nadzorująca, z upoważnienia ADO, przestrzeganie 

stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych 

osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
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15. Administrator IT – osoba odpowiedzialna za sprawność i konserwację oraz wdrożenie technicznych 

zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zgodność systemu z wymaganiami prawnymi.  

16. Przełożony – prezes PTI (PPTI), dyrektor generalny Biura Zarządu Głównego PTI (DG BZG), dyrektor 

Izby Rzeczoznawców (DIR), dyrektor Instytutu Certyfikacji Kwalifikacji Informatycznych (DICert). 

17. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych - osoba posiadająca upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych. 

18. Członkowie PTI – osoby fizyczne należące do PTI 

19. Pracownicy - wszyscy pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz współpracownicy zatrudniani na 

podstawie umów cywilnoprawnych i kontraktorzy. 

20. Obszar przetwarzania danych osobowych – budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń, w których 

przetwarzane są dane osobowe. 

21. 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). 

22. Ustawa - ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 

23. Polityka - oznacza niniejszą Politykę bezpieczeństwa danych osobowych, o ile co innego nie wynika 

wyraźnie z kontekstu.  

24. Podmiot przetwarzający - oznacza organizację lub osobę, której PTI powierzyło przetwarzanie danych 

osobowych (np. usługodawca IT).  

25. 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.   

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

27. RCPD lub Rejestr - oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych wraz z Rejestrem 

Przetwarzającego. 

28. Użytkownik – osoby fizyczne, w tym członkowie PTI, przetwarzające dane osobowe PTI. 

 

Rozdział 3. Definicja bezpieczeństwa informacji, jego ogólne cele i zakres oraz znaczenie 

bezpieczeństwa jako mechanizmu umożliwiającego współużytkowanie informacji 

1. Bezpieczeństwo danych osobowych oznacza ich ochronę przed wszelkimi zagrożeniami w celu 

zapewnienia ciągłości działania, minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zwrotu z możliwości biznesowych. 

Bezpieczeństwo to jest osiągane poprzez zastosowanie adekwatnych  środków technicznych i 

organizacyjnych. 

2. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie ich 

poufności, integralności, dostępności i rozliczalności, przy czym: 

a. Poufność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie, że tylko osoby uprawnione mają dostęp 

do informacji, 

b. Integralność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji 

oraz metod jej przetwarzania, 
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c. Dostępność informacji – rozumiane jest jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp 

do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne, 

d. Rozliczalność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie możliwości przypisania w sposób 

jednoznaczny zrealizowanej czynności do określonego podmiotu. 

3. Osiągnięcie, utrzymywanie i doskonalenie bezpieczeństwa danych osobowych może być niezbędne do 

utrzymania pozycji konkurencyjnej, płynności finansowej, zyskowności oraz zgodności z wymogami 

prawnymi. Dlatego też PTI podejmuje stałe działania mające na celu utrzymywanie i doskonalenie 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zarówno tych, których jest administratorem, jak i 

danych których przetwarzanie zostało powierzone PTI przez inne podmioty. 

4. Celem Polityki bezpieczeństwa danych osobowych jest określenie zasad i trybu postępowania, które 

należy stosować, aby prawidłowo były realizowane obowiązki Administratora Danych Osobowych oraz 

osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych, w zakresie: 

a. Właściwego, adekwatnego do możliwych zagrożeń i zgodnego w prawem sposobu 

przetwarzania i ochrony danych osobowych; 

b. Zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 

5. Polityką bezpieczeństwa objęte są dane osobowe, którymi zgodnie z Art. 4 RODO, są wszelkie informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

6. Reguły i zasady przetwarzania danych osobowych prowadzonych zarówno w kartotekach, skorowidzach, 

księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach informatycznych oraz na 

wszelkich nośnikach (pendrive, CD, taśmy, itp.) obowiązują, także w przypadku przetwarzania danych 

poza zbiorem danych.  

7. Polityki bezpieczeństwa danych osobowych zobowiązani są przestrzegać wszyscy pracownicy PTI 

odpowiednio stosując poszczególne zapisy, w zależności od pełnionej funkcji i zadań służbowych. 

8. Całokształt działań należy traktować jako ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz 

jako spełnienie wymogu prawnego. 

Rozdział 4. Oświadczenie o intencjach kierownictwa oraz wyjaśnienie polityki 

bezpieczeństwa, zasad, standardów i wymagań zgodności 

4.1. Oświadczenie o intencjach kierownictwa potwierdzające cele i zasady bezpieczeństwa 
informacji 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

3. Zapewnienie poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności danych wymaga opracowania 

odpowiednich procedur i zasad kontroli ich realizacji, dlatego też ustanowiono Politykę bezpieczeństwa 

danych osobowych określającą przejrzyste zasady ochrony danych osobowych. 

4. Za bezpieczeństwo danych osobowych w PTI odpowiedzialny jest Zarząd Główny. Nadzór nad 

przestrzeganiem zasad ochrony danych wykonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizując postanowienia Polityki bezpieczeństwa danych 

osobowych, ma prawo wydawać instrukcje oraz inne dokumenty i polecenia regulujące kwestie związane 

z ochroną danych osobowych. 

4.2. Zgodność z prawem i wymaganiami wynikającymi z umów  

1. Przetwarzanie danych osobowych w PTI opiera się na postanowieniach RODO. 

2. Ustanawiając zasady przetwarzania danych osobowych PTI kieruje się również wymogami wynikającymi 

z zawartych umów, w szczególności umów dotyczących realizacji działań przez PTI w przypadku 

powierzenia mu przetwarzania danych osobowych. 
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3. PTI dokłada należytej staranności dla ochrony prywatności osób fizycznych, których dane osobowe 

przetwarza. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

świadczenia usług i nie dłużej niż jest to wymagane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.3. Wymagania dotyczące kształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa 

1. PTI sprawuje należyty nadzór nad pracownikami tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych 

danych poprzez kształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych.  

2. Osoby dopuszczane do przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania danych są 

zapoznawane (szkolone) z zasadami przetwarzania i ochrony danych. 

4.4. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Danymi przetwarzanymi w PTI są w szczególności dane osobowe dotyczące pracowników, członków PTI, 

osób rejestrujących się do Systemów Certyfikacyjnych ECDL i EUCIP oraz dane uczestników wszystkich 

wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez PTI. PTI przetwarza również dane powierzone przez 

innych administratorów. 

2. Zasady ochrony danych 

PTI przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem z poszanowaniem 

następujących zasad: 

a. PTI wymaga podania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne. Zabronione jest 

przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych ponad konieczny zakres. 

b. PTI przetwarza dane osobowe w konkretnym, oznaczonym celu, w którym dane zostały zebrane. 

Zasada ta dotyczy zarówno danych, których administratorem jest PTI, jak i danych, których 

przetwarzanie zostało powierzone PTI przez innych administratorów. Przetwarzanie danych w 

innym celu niż ten, w którym zostały zebrane jest możliwe, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, 

lub gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. 

c. Dane osobowe mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których 

dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Okres 

przechowywania danych może zostać wydłużony, do czasu przedawnienia roszczeń 

wynikających z celu przetwarzania,  jeżeli przepisy takie postępowanie dopuszczają. 

d. PTI nie zbiera szczególnych kategorii danych osobowych określonych w Art. 9 RODO, chyba że 

przepisy prawa tak stanowią. 

e. PTI realizuje wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami privacy 

by design (prywatności projektowanej) oraz privacy by default (prywatności domyślnej). 

3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane podlegają przetwarzaniu realizowany jest poprzez 

udzielenie im informacji określonych w art. 13 i 14 RODO, w zależności od źródła zbierania danych i 

procesów związanych z ich przetwarzaniem, w szczególności o: 

a) nazwie Administratora Danych Osobowych, adresie siedziby oraz danych kontaktowymi do 

Administratora Danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych;   

b) celu przetwarzania danych oraz podstawę prawną przetwarzania; 

c) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; 

d) okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach jego ustalenia; 

e) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych; 

f) dobrowolności lub obowiązku podania danych. 

4. Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez zamieszczanie w/w informacji w na dokumentach 

wypełnianych przez osoby, których dane są zbierane, jak i przez stosowne klauzule w umowach,  

dokumentach, formularzach elektronicznych, poprzez wiadomości mailowe bądź systemowe a także jako 
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element stopki maila. Sposób poinformowania powinien być dobrany do sposobu zbierania danych 

osobowych i co do zasady spełniony tym samym kanałem.  

5. Obowiązek informacyjny wobec osób, które osobiście podają swoje dane powinien być spełniony 

najpóźniej w chwili zbierania danych. Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane zostały podane 

przez stronę trzecią powinien być spełniony w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych jednakże nie 

dłużej niż w ciągu miesiąca lub przy pierwszym kontakcie z tą osobą o ile nastąpił w ciągu miesiąca od 

uzyskania danych. 

6. Rejestr. PTI opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w PTI (Rejestr). 

Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w stowarzyszeniu. 

 

Rozdział 5. Obowiązki osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych 

osobowych  

1. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 

zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz współpracownicy zatrudniani na 

podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktorzy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Pracownicy PTI, którym zlecono przetwarzanie danych osobowych, mają odpowiednie uprawnienia, 

wykazują się rzetelnością i wysokim poziomem etycznym, a ponadto zobowiązani są do zachowania w 

tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczania. Obowiązek ten istnieje 

również po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu współpracy. 

3. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych, w efekcie którego nastąpiło udostępnienie danych osobie 

nieupoważnionej, jest ciężkim naruszeniem obowiązków, w tym obowiązków pracowniczych. 

4. Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do 

bezwzględnego przestrzegania podanych w niniejszym opracowaniu reguł i zasad tworzących politykę 

bezpieczeństwa. 

5. Czynności przetwarzania danych osobowych może dokonywać jedynie pracownik upoważniony do tego 

pisemnie w zakresie określonym w wydanym mu upoważnieniu. 

5.1. Obowiązki pracowników: 

a. zapoznanie się z obowiązującą Polityką bezpieczeństwa danych osobowych; 

b. przetwarzanie danych tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych. 

c. udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzonych przez IOD lub 

inne osoby wskazane przez PTI. 

d. stosowanie określonych przez PTI procedur i środków, mających na celu zabezpieczenie danych, 

w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym; 

e. zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w 

celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą; 

f. podporządkowanie się poleceniom IOD oraz przestrzegania ustalonych przez niego 

szczegółowych zasad i procedur. 

g. konsultowania wszelkich wątpliwości związanych z pracą na danych osobowych z IOD. 

h. konsultowania z IOD wszelkich nowych przedsięwzięć realizowanych w PTI jeśli do ich realizacji 

konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. 

i. powiadamianie IOD o wystąpieniu incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 

(zauważonych podczas własnej pracy lub występujących w PTI) 
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5.2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

a. monitorowanie przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych określonych w RODO oraz wewnętrznych dokumentach odpowiednio do zagrożeń 

oraz kategorii danych objętych ochroną. 

b. informowanie ADO, podmiotów przetwarzających dane na zlecenie PTI oraz pracowników PTI, o 

obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. Doradzanie w aktualizacji założeń dotyczących zasad 

przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych, kategorii danych wymagających ochrony; 

stosowanych zabezpieczeń przed udostępnieniem przetwarzanych danych osobowych osobom 

nieupoważnionym, zabraniem tych danych przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem tych 

danych z naruszeniem rozporządzenia a także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem tych danych;  

c. monitorowanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej danych osobowych prowadzonej przez 

ADO, a także doskonalenie procesów przetwarzania danych osobowych w związku ze zmianami 

organizacyjnymi w PTI lub zmianami przepisów prawa lub praktyki organów administracji oraz 

prowadzenie i aktualizację: 

d. samodzielne prowadzenie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych: 

 Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 

 Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych 

e. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

zgłoszonych przez dowolnego pracownika PTI. 

f. pomoc i rejestracja wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych; 

g. monitorowanie procesów związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych; 

h. przeprowadzanie czynności przewidzianych dla IOD w przepisach prawa oraz wewnętrznych 

procedurach. 

i. wydawanie zaleceń dotyczących właściwego zabezpieczania danych. 

 

5.3. Obowiązki Administratora IT: 

a. fizyczne nadawanie uprawnień do systemów informatycznych na zlecenie Przełożonego. 

b. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym 

przetwarzane są dane osobowe, 

c. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń, 

d. realizacja zadań obejmujących procesy przetwarzania i archiwizowania danych oraz 

wspomaganie użytkowników w sytuacjach problemowych, 

e. zapewnienie funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli 

dostępu do systemów przetwarzających dane osobowe, okresowa weryfikacja uprawnień do 

systemów IT, 

f. podejmowanie działań zgodnych z przepisami oraz procedurami obowiązującymi w PTI w 

sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego oraz danych 

osobowych przetwarzanych w takim systemie, 

g. nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz sprawdzaniem pod 

kątem dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu. 

h. przeprowadzanie okresowych wewnętrznych audytów bezpieczeństwa środków technicznych i 

organizacyjnych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych  
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i. prowadzenie cyklicznych ocen zastosowanych zabezpieczeń (raporty z analizy ryzyka 

przeprowadzanej dla wybranych zabezpieczeń w systemie przetwarzającym dane osobowe). 

Chodzi zarówno o zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych jak i zabezpieczeń 

fizycznych pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe.  

j. stosowanie zasady prywatności projektowanej oraz domyślnej w trakcie prac projektowych – 

dotyczy zarówno nowych projektów jak i rozwoju czy zmian w istniejących.  

k. przygotowywanie planów ciągłości działania dla wszystkich systemów i usług przetwarzających 

dane osobowe – analiza wpływu na biznes (BIA –  business impact analysis), plany awaryjne, 

procedury, rozwiązania zapasowe.  

l. regularne przeprowadzanie testów bezpieczeństwa środków technicznych i organizacyjnych 

wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych  

m. regularna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (wykorzystywanego do przetwarzania 

danych osobowych) a także wyznaczenie stopnia przydatności i krytyczności każdego elementu 

w kontekście całej instytucji  

n. znajomość najważniejszych zagrożeń zewidencjonowanych systemów informatycznych a także 

komponentów znajdujących się w konfiguracji wewnętrznej i zewnętrznej (np. outsourcing) 

instytucji 

 

5.4.  Obowiązki Przełożonego  (PPTI, DG BZG, DICert, DIR): 

a. nadawanie i odwoływanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 6) 

podległym sobie pracownikom oraz prowadzenie rejestru nadanych przez siebie upoważnień wg 

wzoru rejestru upoważnień określonego przez IOD. 

b. zlecanie nadawania dostępu do systemów informatycznych administratorom odpowiedzialnym 

za dany system, 

c. nadzór nad realizacją napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych, na których 

zapisywane są dane osobowe. 

d. zgłaszanie IOD potrzeby przeprowadzania szkoleń dla pracowników, którym musi być nadane 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

e. konsultowanie z IOD planowanych zmian w procesach zawierających przetwarzanie danych 

osobowych. 

f. konsultowanie z IOD planowanych nowych procesów zawierających przetwarzanie danych 

osobowych. 

g. konsultowanie z IOD analizy ryzyka powierzonych do realizacji procesów zawierających 

przetwarzanie danych osobowych. 

h. dbanie o legalne przetwarzanie danych osobowych przez nadzorowanych pracowników. 

i. wydawanie poleceń nie łamiących przepisów RODO oraz dokumentów wewnętrznych. 

j. kontrola nad pracownikami w zakresie wykonywania zaleceń IOD. 

k. kontrola usuwania danych osobowych w procesach którymi zarządzają. 

l. Informowanie IOD o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach związanych z ochroną danych 

osobowych w szczególności w kwestii naruszeń ochrony danych osobowych.. 
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Rozdział 6. Sposób i znaczenie zarządzania ciągłością działania biznesowego 

1. Większość pracowników korzysta z komputerów przenośnych, które nie są podatne na zanik i spadek 

napięcia. 

2. W przypadku komputerów stacjonarnych, na których przetwarzane są dane osobowe stosuje się 

urządzenia UPS, przeciwdziałające negatywnym spadkom napięcia. 

3. W przypadku osób pracujących na urządzeniach nie podłączonych do urządzeń zapewniających 

podtrzymanie napięcia w przypadku zaniku napięcia w sieci, osoby te obowiązane są do pracy w trybie 

automatycznego zapisywania dokumentu lub działań w systemie, jeżeli aplikacja posiada taką 

funkcjonalność. 

4. Ponadto zobowiązuje się użytkowników do pracy na dokumentach znajdujących się na serwerach i 

przechowywania tam tych dokumentów.  

5. W przypadku pracy zdalnej użytkownicy również zobowiązani są do pracy na dokumentach znajdujących 

się na serwerach, za pośrednictwem VPN.  

6. W czasie, gdy wadliwy lub uszkodzony sprzęt będzie naprawiany, PTI dokłada starań, aby zapewnić 

sprzęt o właściwościach identycznych jak sprzęt przekazany do naprawy. Przetwarzane bazy danych 

osobowych podlegają procedurze wykonywania kopii zapasowych na wypadek utraty lub niezamierzonej 

modyfikacji danych. 

 

Rozdział 7. Środki organizacyjne i fizyczne niezbędne dla zapewnienia poufności, 

integralności i rozliczalności przetwarzanych danych  

1. Zastosowano środki fizyczne w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym spowodowanymi 

siłą wyższą. Do ochrony przeciwpożarowej zastosowano wolnostojące gaśnice, hydranty, zaś w 

kluczowych lokalizacjach dodatkowo zastosowano czujki dymu. 

2. Obszar przetwarzania danych osobowych został zdefiniowany w Rejestrze Czynności Przetwarzania 

Danych Osobowych. 

3. Obszar przetwarzania danych jest monitorowany oraz całodobowo chroniony przez agencję ochrony. 

4. W obszarze przetwarzania danych osobowych mogą przebywać osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Osoby nie posiadające upoważnienia do przetwarzania danych lub nie będące upoważnione do 

przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych nie mogą bez nadzoru pracownika PTI 

przebywać w tym obszarze. 

6. Pracownik PTI nadzorujący osobę nieupoważnioną do przetwarzania danych osobowych obowiązany jest 

rozpocząć i zakończyć spotkanie w pomieszczeniu recepcji. 

7. Osoby przetwarzające dane osobowe otrzymują pisemnie upoważnienie do przetwarzania danych oraz 

są szkolone w zakresie przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. 

8. Dokumenty papierowe zawierające dane osobowe przechowywane są w szafach zamykanych na klucz 

lub w sejfie. Dostęp do dokumentów posiadają jedynie pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych 

zawartych na tych dokumentach. 

9. Pozostawienie dokumentów papierowych zawierających dane osobowe na stanowisku pracy (biurku) jest 

możliwe tylko w momencie przetwarzania tych dokumentów. 

10. Dokumenty zawierające dane osobowe przeznaczone do utylizacji są niszczone w niszczarce lub 

przekazywane do zniszczenia podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w niszczeniu danych. 
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Rozdział 8. Zasady przetwarzania danych osobowych w Polskim Towarzystwie 

Informatycznym 

8.1. Tworzenie i usuwanie procesów przetwarzania danych osobowych 

1. W przypadku konieczności utworzenia nowego procesu osoba, która będzie przetwarzać dane osobowe 

w tym procesie, zobowiązana jest skonsultować się z IOD w celu: 

a. zaprojektowania procesu zgodnie z zasadą prywatność projektowanej oraz domyślnej, 

b. analizy ryzyka przetwarzania danych w procesie, 

c. ustalenia czy konieczne są konsultacje z administratorami IT w celu zapewnienia ochrony 

danych, 

d. ustalenia szczegółów niezbędnych do uzupełnienia RCPD (załącznik nr 2).  

2. IOD uzupełnia Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.  

3. W przypadku konieczności zakończenia procesu, osoba odpowiedzialna za zbiór danych zobowiązana 

jest poinformować IOD o takiej konieczności i ustalić plan realizacji tego zadania. Podstawą procesu jest 

zrealizowanie celu przetwarzania danych lub decyzja o zaprzestaniu przetwarzania danych w procesie. 

4. Usuwanie danych osobowych przetwarzanych w procesie z dysku lub nośników zewnętrznych następuje 

w sposób trwały, tj.: 

a. usunięcie plików z przestrzeni dyskowej, po wyrzuceniu ich do Kosza systemu operacyjnego 

komputera, wspierane jest przez dodatkowe oprogramowanie dedykowane do trwałego 

usuwania danych z nośników elektronicznych. 

b. kopie bezpieczeństwa usuniętych plików również podlegają powyższej procedurze. Dotyczy to 

kopii na macierzy dyskowej, nośnikach zewnętrznych, wydruków papierowych. Kopie na 

macierzy dyskowej lub nośnikach zewnętrznych są utylizowane podobnie jak pliki źródłowe 

poprzez trwałe usunięcie lub nadpisanie dysku lub partycji z wykorzystaniem dedykowanego 

oprogramowania.  

c. wydruki papierowe zawierające dane osobowe oraz zbiory osobowe przetwarzane w wersji 

papierowej ulegają zniszczeniu w niszczarce dokumentów lub są przekazywane do zniszczenia 

podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w niszczeniu danych.  

5. Każdorazowe zniszczenie danych osobowych potwierdzane jest protokołem zniszczenia. Protokoły 

zniszczenia archiwizuje IOD. 

6. Usunięcie procesu IOD odnotowuje w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych. 

8.2. Dostęp i udzielanie informacji osobom, których dane są przetwarzane 

1. W przypadku przetwarzania przez PTI niekompletnych lub niepoprawnych danych, PTI zobowiązuje się 

do nieodpłatnego uzupełnienia lub poprawienia tych danych na wniosek osoby, której dane są 

przetwarzane. 

2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez PTI mają prawo dostępu do treści swoich danych. 

Zapytanie dotyczące swoich danych osobowych należy przesłać do PTI za pomocą listu poleconego, e-

maila lub poprzez inny sposób komunikacji stworzony dla danego procesu.  

3. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, PTI w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku informuje taką 

osobę o przysługujących jej prawach oraz udziela informacji odnośnie jej danych. Na wniosek osoby, 

której dane dotyczą, informacja może być udzielona w formie pisemnej.  

4. Przesłany przez osobę wniosek o udzielenie informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych jest 

niezwłocznie przekazywany IOD. 

5. IOD niezwłocznie zwraca się do właściciela procesu wskazanego w RCPD z prośbą o zebranie 

niezbędnych informacji na temat przetwarzanych danych osobowych wnioskodawcy. 
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6. Właściciel procesu w porozumieniu z IOD przygotowuje odpowiedz na wniosek. Jeśli odpowiedź na 

wniosek będzie w formie pisemnej podpisuje go osoba umocowana do reprezentowania PTI. Wzór 

odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą stanowi załącznik nr 9. 

7. W odpowiedzi udzielanej osobie, której dane dotyczą, należy podać w formie zrozumiałej, przejrzystej, 

zwięzłej i łatwo dostępnej  informacje: 

a. czy dane są przetwarzane przez administratora danych, 

b. o celach przetwarzania, 

c. o kategoriach odnośnych danych osobowych, 

d. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

e. o planowanych okresie przetwarzania danych, 

f. o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych, 

g. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h. jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą o źródle danych, 

i. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu) o ile miało miejsce, 

8.3. Udostępnianie danych zgodnie z prawem 

1. PTI nie sprzedaje danych osobowych, których jest administratorem.  

2. PTI udostępnia dane osobowe w sytuacjach określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub innym 

podmiotom przetwarzającym za wiedzą i zgodą osoby, której dane dotyczą. W wyjątkowych sytuacjach 

dane mogą zostać udostępnione na innych podstawach prawnych, określonych w RODO. 

3. PTI udostępnia dane osobowe w taki sposób aby można było ustalić: 

a) kto udostępnił dane. 

b) na jakiej podstawie dane zostały udostępnione. 

c) jaki był zakres udostępnionych danych. 

d) jakiemu podmiotowi udostępniono dane. 

8.4. Zasady powierzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym. 

1. Na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej PTI, jako administrator danych, może powierzyć 

podmiotom przetwarzającym przetwarzanie danych osobowych. 

2. PTI powierza przetwarzanie danych tylko i wyłącznie takim podmiotom, które gwarantują wdrożenie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. 

3. W pisemnej umowie zawartej pomiędzy PTI a podmiotem przetwarzającym określony zostaje w 

szczególności cel i zakres powierzenia przetwarzanych danych osobowych, obowiązki podmiotu 

przetwarzającego oraz zobowiązanie do przetwarzania i zabezpieczania powierzonych danych zgodnie z 

przepisami prawa. Wzór umowy powierzenia stanowi Załącznik nr 8.  

4. Osoba odpowiedzialna za podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych zobowiązana jest 

poinformować IOD o tym fakcie, skonsultować ostateczną treść umowy oraz ustalić szczegóły niezbędne 

do uzupełnienia Rejestru Przetwarzającego będącego częścią RCPD.  

5. IOD uzupełnia Rejestr Przetwarzającego w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych. 
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Rozdział 9. Procedura upoważniania do przetwarzania danych osobowych 

1. Zarząd Główny PTI w uchwale określi wykonywanie uprawnień i obowiązków przetwarzania danych 

osobowych wobec kandydatów na członków, członków oraz byłych członków PTI na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO i w związku z projektem zgłoszonym do PUODO „Kodeks postępowania w zakresie 

przetwarzania danych osobowych w organizacjach społecznych”. 

2. Zarząd Główny PTI nadaje uprawnienie Przełożonym do wydawania upoważnień do przetwarzania 

danych w imieniu ADO w zakresie zgodnym zadaniami Powierzonymi pracownikom do realizacji. 

3. Zarząd Główny PTI upoważnia Inspektora Ochrony Danych osobowych do przetwarzania danych 

osobowych w pełnym zakresie w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO i Polityki. 

4. Zarząd Główny PTI upoważnia członków ciał statutowych PTI do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie zgodnym z ich zadaniami wynikającymi ze statutu i uchwał ZG PTI. 

5. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane 

przez ADO lub Przełożonych. 

6. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych ma obowiązek: 

a. zapoznać się z wdrożonymi w PTI Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją 

zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. 

Przełożony po konsultacji z IOD może zwolnić upoważnionego z tego obowiązku o ile charakter 

jego współpracy z PTI na to pozwala; 

b. zachować poufność danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania oraz przetwarzać dane 

zgodnie z przepisami prawa i procedurami PTI. 

7. W przypadku przyjęcia do pracy nowego pracownika, którego zakres obowiązków obejmować będzie 

przetwarzanie danych osobowych Przełożony informuje IOD o potrzebie przeprowadzenia szkolenia dla 

nowego pracownika, a następnie wydaje pracownikowi upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych w zbiorach PTI – wzór stanowi załącznik nr 6. 

8. Oryginał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przechowywany jest przez Przełożonego w 

siedzibie PTI. 

9. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może być wystawione w formie elektronicznej lub 

połączone z dostępem do systemu elektronicznego, jednakże musi zostać odnotowane w rejestrze 

upoważnień. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany stanowiska pracownik zacznie przetwarzać dane osobowe, należy zastosować 

procedurę z pkt. 4. 

11. Upoważnienie wygasa z ustaniem stosunku pracy lub wykonywania prac określonych umową 

cywilnoprawną, chyba że zostało wcześniej odwołane. 

12. Przełożony może odwołać udzielone upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności w związku ze zmianą charakteru i zakresu pracy, dokonując adnotacji o odwołaniu 

uprawnień na dokumencie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz informując o tym 

Administratora IT i Przełożonego. 

13. Przełożony prowadzi w pliku programu Excel ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych zawierającą: 

a. imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

b. datę nadania i ustania upoważnienia, 

c. zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

d. identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym,  

e. stanowisko pracownika. 
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Rozdział 10. Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych 

osobowych  

1. Za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych uważa się w szczególności wymienione poniżej 

sytuacje: 

a. stwierdzenie obecności osoby nieuprawnionej w obszarze przetwarzania danych osobowych, 

b. stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, sposób działania programu lub jakość 

komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych 

danych, 

c. brak możliwości fizycznego dostępu do danych np. zagubiony klucz do pomieszczenia, lub mebli 

biurowych, w których przechowywane są dokumenty, zniszczona szafa z dokumentami, brak 

nośników informacji, zalane lub w inny sposób uszkodzone pomieszczenie lub jego część, brak 

lub uszkodzenie sprzętu komputerowego itp., 

d. brak dostępu do zawartości zbioru danych – zbiór istnieje lecz nie można go otworzyć, 

e. zmieniona zawartość zbioru, niepoprawna treść, postać, data, różnica w danych itp., 

f. próba lub fakt nieuprawnionego dostępu do zbioru danych lub pomieszczenia, w którym jest 

przetwarzany np. zmiana ułożenia kolejności dokumentów, otwarte drzwi lub meble biurowe, 

nietypowe ustawienie sprzętu lub pojawienie się nowych dokumentów, 

g. różnica funkcjonowania systemu, a w szczególności wyświetlania komunikatów i informacji o 

błędach oraz nieprawidłowościach w wykonywaniu operacji, 

h. zniszczenie lub próby zniszczenia, w sposób nieautoryzowany danych ze zbioru lub danych 

systemowych, 

i. zmiana lub utrata danych zapisanych na kopiach awaryjnych lub zapisach archiwalnych, 

j. nieskuteczne niszczenie nośników informacji zawierających dane osobowe (dyskietki, nośniki 

optyczne, wydruki papierowe), umożliwiające ponowny ich odczyt przez osoby nieuprawnione, 

k. próba nielegalnego logowania się do systemu lub włamania do systemu, 

l. zmienione oprogramowanie systemu, stwierdzone przez użytkownika po przerwie w 

przetwarzaniu danych. 

2. Osoba upoważniona do przetwarzania danych, która stwierdzi lub podejrzewa naruszenie 

bezpieczeństwa danych zobowiązana jest do: 

a. niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego oraz IOD, 

b. zaprzestania pracy w systemie informatycznym lub zbiorze danych do momentu otrzymania od 

IOD decyzji o możliwości wznowienia pracy, 

c. powstrzymania się od samodzielnej identyfikacji i usuwania zagrożeń, 

d. udokumentowania wszelkich komunikatów i objawów świadczących o naruszeniu 

bezpieczeństwa. 

3. IOD po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych podejmuje działania mające na celu 

stwierdzenie czy nastąpiło naruszenie ochrony danych, w jakim zakresie, oraz w miarę możliwości przez 

kogo.  

4. Jeśli IOD potwierdzi naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych podejmuje następujące działania: 

a. ogranicza możliwość powiększenia szkody wywołanej naruszeniem ochrony danych poprzez np. 

wyłączenie serwera z sieci lub unieruchomienie aplikacji powodujących naruszenie 

bezpieczeństwa, 

b. zabezpiecza dane, których bezpieczeństwo uległo naruszeniu, 

c. ustala okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych (przybliżona data i czas naruszenia 

bezpieczeństwa, jakie działania były wykonywane tuż przed i podczas, oraz po zauważeniu przez 

użytkownika naruszenia bezpieczeństwa danych), 

d. analizuje rodzaj, zakres i źródło naruszenia ochrony danych osobowych, 
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e. jeśli to możliwe podejmuje działania naprawcze i korygujące, 

f. zawiadamia o dokonanym naruszeniu PPTI. 

5. W przypadku, gdy IOD nie jest w stanie sam wykonać powyższych czynności informuje o tym PPTI. 

6. IOD uzupełnia Rejestr Naruszeń Ochrony Danych. 

7. ADO wraz z IOD ocenia czy naruszenie bezpieczeństwa skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych.  

8. W przypadku stwierdzenia powyższych skutków ADO zgłasza naruszenie do organu nadzorczego 

zgodnie z art.33 ust. 3 RODO. 

9. IOD po czynnościach, o których mowa powyżej sporządza raport końcowy o stwierdzeniu naruszenia 

zabezpieczenia danych osobowych i przekazuje go Zarządowi Głównemu PTI. Zawartość raportu 

powinna obejmować co najmniej następujące dane i informacje: 

a. imię, nazwisko, stanowisko osoby która zgłosiła naruszenie bezpieczeństwa danych, 

b. datę i godzinę powiadomienia, 

c. nazwę zbioru/systemu/aplikacji której dotyczyło naruszenie, 

d. opis ustalonego stanu faktycznego, 

e. opis podjętych działań, 

f. wnioski i zalecenia. 

Rozdział 11. Wykaz załączników i aneksów 

Załącznik 1 – Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi 

Załącznik 2 – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych 

Załącznik 3 – Wykaz miejsc przetwarzania danych 

Załącznik 4 – Przepływ danych pomiędzy systemami 

Załącznik 5 – Opis struktury zbiorów danych osobowych 

Załącznik 6 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Załącznik 7 – Protokół zniszczenia danych 

Załącznik 8 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 

Załącznik 9 – Odpowiedź na wniosek osoby, której dane dotyczą 

Załącznik 10 – Wzory klauzul informacyjnych 

Załącznik 11 – Rejestr incydentów  

Załącznik  12 – Wzór Polityki Prywatności na strony WWW zawierające formularz kontaktowy.  
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Załącznik 1. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do 

przetwarzania danych osobowych 

1. Zastosowanie instrukcji 

1. Niniejsza instrukcja, jest dokumentem wewnętrznym PTI określającym procedury postępowania i 

korzystania z urządzeń i systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. 

2. Niniejsza instrukcja ma zastosowanie w całości lub w części dla wymienionych poniżej: 

a. systemów informatycznych 
i. AD 
ii. kadrowo-płacowy 
iii. fakturowania 
iv. baza członków PTI (Access) 
v. baza rzeczoznawców PTI 
vi. eecdl 

b. systemów konferencyjnych 
i. FedCSIS – http://www.fedcsis.org  
ii. Annals – http://annals-csis.org 

c. witryn z silnikiem Mediawiki, m.in.: 
i. https://xi-zjazd.pti.org.pl 
ii. https://WStoIn.pti.org.pl 
iii. https://KwaZInf.pti.org.pl  

d. pozostałych witryn: 
i. https://www.ecdl.pl/  
ii. https://see.eucip.pl/rejestracja.php  

e. list dyskusyjnych z silnikiem Sympa: 
i. usługa i witryna https://lista.pti.org/pl/sympa  

3. Dane osobowe przetwarzane są w komputerach pracowników PTI oraz na urządzeniach dostarczanych 

przez firmy zewnętrzne. 

4. Dopuszcza się stosowanie systemów nie wymienionych powyżej w celu obsługi archiwalnych baz 

danych, np. Access, Excel. 

 

2. Procedura nadawania i rejestrowania uprawnień w systemach informatycznych 

1. Osobą odpowiedzialną za nadawanie uprawnień w systemach informatycznych jest dyrektor generalny 

BZG lub dedykowany użytkownik, jeśli pod jego nadzorem znajduje się system informatyczny. Osoba ta 

zajmuje się również przydziałem i administracją loginami i hasłami. Użytkownikom przyznaje się 

minimalne uprawnienia niezbędne do realizacji zadań wynikających ze stanowiska pracy.  

2. Założenie nowego konta, a tym samym przydzielenie loginu i hasła dla użytkownika odbywa się na 

polecenie: 

a. dla systemu AD – dyrektora generalnego BZG 

b. dla systemu kadrowego – dyrektora generalnego BZG 

c. dla systemu Fakturowanie – dyrektora generalnego BZG 

d. dla systemu Baza członków PTI – dyrektora generalnego BZG 

e. dla witryn z silnikiem Mediawiki – biurokraty (wg terminologii silnika Mediawiki) wyznaczonego 

przez ZG  

f. dla aplikacji eecdl – ogólnopolskiego koordynatora ECDL 

g. dla aplikacji na stronie https://www.ecdl.pl/ – ogólnopolskiego koordynatora ECDL 

h. dla aplikacji na stronie https://see.eucip.pl/rejestracja.php – dyrektora generalnego BZG 

i. list dyskusyjnych z silnikiem Sympa – właściciela (wg terminologii silnika Sympa) list 

wyznaczonego przez ZG 

http://www.fedcsis.org/
https://xi-zjazd.pti.org.pl/
https://wstoin.pti.org.pl/
https://kwazinf.pti.org.pl/
https://www.ecdl.pl/
https://see.eucip.pl/rejestracja.php
https://lista.pti.org/pl/sympa
https://www.ecdl.pl/
https://see.eucip.pl/rejestracja.php
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3. Loginy do systemu operacyjnego przydzielane są według następującego klucza: imię kropka nazwisko, 

a do systemów dziedzinowych według klucza takiego samego lub dedykowanego dla systemu.  

 

3. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i 
użytkowaniem 

3. Użytkownikowi w celu poprawnej autoryzacji przydzielany jest indywidualny, niepowtarzalny przez cykl 

życia systemu login i zmieniane okresowo hasło.  

4. Login i hasło są przekazywane przez Administratora systemu bezpośrednio użytkownikowi. Podczas 

otrzymywania loginu i hasła użytkownicy są pouczeni o tajemnicy otrzymanego hasła i nie udostępnianiu 

go osobom trzecim. 

5. Przy pierwszym logowaniu użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła.  

6. Hasło użytkownika musi zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym małe, wielkie litery, cyfry lub znaki 

specjalne. Zabrania się używania w treści hasła imion, nazwiska, przezwisk oraz wyrazów słownikowych 

języka polskiego. 

7. Użytkownicy zobowiązani są: 

a. zachować login i hasło w tajemnicy - nie udostępniać tych informacji innym pracownikom PTI i 

osobom trzecim, 

b. nie zostawiać wydrukowanego, napisanego na kartce hasła w miejscu widocznym i dostępnym 

dla pozostałych użytkowników. 

8. W przypadku braku wymuszenia przez system zmiany hasła, Użytkownik zobowiązany jest do jego 

samodzielnej zmiany nie rzadziej niż co 30 dni.  

9. Hasła przechowywane są w systemach w postaci zaszyfrowanej. 

10. W momencie utraty lub zapomnienia aktywnego hasła nie ma możliwości odczytania go z systemu. W 

celu uruchomienia dostępu dla użytkownika, który stracił hasło, na jego prośbę Administrator systemu, 

nadaje nowe hasło. 

11. W przypadku konieczności odebrania uprawnień użytkownikowi przełożony akceptujący wniosek o 

nadanie uprawnień zgłasza taką potrzebę Administratorowi systemu. Kont użytkowników w systemach 

przetwarzania danych osobowych nie usuwa się, a jedynie blokuje w momencie odejścia pracownika z 

pracy, odebrania lub wygaśnięcia upoważnienia do przetwarzania danych. 
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4. Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy 

1. Procedura rozpoczęcia pracy: 

a. Uruchomienie stanowiska komputerowego. 

b. Użytkownik loguje się do systemu operacyjnego, sieci lokalnej i aplikacji podając login i hasło. 

c. Użytkownik powinien w czasie pracy przedsięwziąć wszelkie środki dla zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych tj. ekran monitora powinien być ustawiony w 

sposób uniemożliwiający wgląd w przetwarzane dane osobom nieupoważnionym. 

d. Stacje robocze są tak skonfigurowane, by po upływie 15 minut bezczynności użytkownika 

ponowne podjęcie pracy wymagało podania hasła. Realizowane jest to przy użyciu wygaszaczy 

ekranów zabezpieczonych hasłem lub blokadą systemu operacyjnego. 

e. W pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, osoby trzecie mogą 

przebywać tylko w obecności osób upoważnionych do przetwarzania danych. 

2. Procedura zawieszenia pracy w systemie. 

a. W przypadku konieczności zawieszenia pracy w systemie, użytkownik powinien anulować 

zlecone do wykonania systemowi operacje na danych osobowych lub zaczekać do momentu 

zakończenia ich wykonywania przez system. 

b. Użytkownik przy każdorazowym opuszczeniu stanowiska komputerowego, ma obowiązek 

zabezpieczyć nośniki danych oraz dokumenty papierowe. 

c. Przy opuszczaniu stanowiska lub pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko, 

użytkownik zobowiązany jest zablokować stację roboczą w taki sposób, aby wznowienie pracy 

wymagało ponownego uwierzytelniania (np. podania hasła). 

3. Procedura zakończenia pracy w systemie. 

a. Zamknięcie aplikacji. 

b. Zamknięcie systemu operacyjnego. 

c. Wyłączenie monitora i stacji roboczej lub komputera przenośnego. 

d. Sprawdzenie czy na biurku, na regałach, otwartych półkach i szafach nie pozostały wydruki lub 

nośniki danych zawierające dane osobowe. 

 

5. Zabezpieczenia przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci 
zasilającej 

1. Budynki, w których przetwarza się dane osobowe posiadają instalację odgromową. 

2. Oprogramowanie biurowe wchodzące w pakiet MS Office nie posiada mechanizmów uniemożliwiających 

wprowadzanie danych fragmentarycznie, możliwe jest jedynie bieżące tworzenie kopii przez 

odpowiednie skonfigurowanie aplikacji. Standardem jest wersja MS Office, która posiada możliwość 

samoczynnego zapisywania bieżącej wersji dokumentu i tym samym zabezpieczania przed utratą 

danych. 

3. Serwery są zabezpieczone przed utratą zasilania za pomocą urządzeń podtrzymujących napięcie 

(UPS). Komputery przenośne, na których pracują użytkownicy, nie są podatne na zagrożenia związane 

z zanikiem lub zmianą zasilania. W przypadku urządzeń nie zabezpieczonych przed utratą zasilania, 

stosuje się procedury opisane w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. W celu zachowania efektów pracy użytkowników stosuje się kopie zapasowe wykonywane na bieżąco, 

po każdej modyfikacji istniejącego pliku lub po utworzeniu nowego. 
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6. Sposób i znaczenie zarządzania ciągłością działania biznesowego 

10. Serwisowanie urządzeń i sprzętu związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych 

następuje w możliwie krótkim czasie od wykrycia jego awarii. Szybkie przywrócenie właściwego stanu 

technicznego urządzeń ma na celu wyeliminowanie z użycia sprzętu, który nie spełnia przyjętych przez 

PTI parametrów. W szczególności oznacza to, iż nie jest dopuszczalne rezygnowanie z zabezpieczeń z 

powodu ich wadliwego działania spowodowanego awarią (np. pominięcie zapory sieciowej z powodu 

uszkodzenia). 

11. Przetwarzane bazy danych osobowych podlegają procedurze wykonywania kopii zapasowych na 

wypadek utraty lub niezamierzonej modyfikacji danych. 

 

7. Zabezpieczenia przed działaniem wirusów i szkodliwego oprogramowania 

1. Zasoby plikowe stacji roboczych, serwerów i poczty elektronicznej podatne są na działanie wirusów i 

innego szkodliwego oprogramowania. 

2. Podstawowym źródłem wirusów i innych szkodliwych programów jest dostęp do stron internetowych, 

poczty elektronicznej i użytkowanie przez użytkowników zewnętrznych nośników lub urządzeń. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownik: 

a. nie powinien samodzielnie instalować oprogramowania; 

b. nie powinien dokonywać żadnych zmian w konfiguracji zainstalowanego oprogramowania, w 

szczególności antywirusowego oraz firewall; 

c. przed podłączeniem własnego sprzętu teleinformatycznego do infrastruktury PTI powinien 

zeskanować go pod kątem obecności niebezpiecznego oprogramowania; 

d. w momencie podejrzenia pojawienia się wirusów lub innego zagrożenia użytkownik jest 

zobowiązany do wykonania skanowania dysku, na którym znajduje się podejrzany plik; 

e. jest zobowiązany zgłaszać Administratorowi IT awarie związane z komputerem i zauważone 

nieprawidłowości w działaniu aplikacji. 

4. Systemem antywirusowym, stosowanym w PTI jest G-DATA. 

5. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie ww. oprogramowaniem jest Administrator IT. 

6. Oprogramowanie antywirusowe instalowane jest lokalnie.  

7. Bazy definicji wirusów aktualizowane są według harmonogramu producenta. 

8. Podczas pracy użytkownika na komputerze program antywirusowy dokonuje ciągłego skanowania 

otwartych plików oraz poczty elektronicznej, co minimalizuje zainfekowanie systemu. W przypadku, gdy 

wirus zostanie wykryty oprogramowanie automatycznie podejmuje się naprawy zainfekowanego pliku. 

Brak możliwości odwirusowania kończy się przeniesieniem pliku do kwarantanny. 

9. Serwery przechowujące dane osobowe, z wyłączeniem serwera eecdl.pl, zainstalowane są w sieci 

wewnętrznej, podzielonej logicznie na kilka segmentów. Serwer eecdl.pl znajduje się na serwerze 

dostarczanym przez home.pl 

10. Oprogramowanie biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych nie ma możliwości samodzielnej, 

niekontrolowanej transmisji danych poza system.  

 

8. Przeglądy, konserwacje i naprawa systemów, urządzeń oraz nośników danych 

1. Przeglądów dokonuje się doraźnie. 
2. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności: 

a. sprawdzenie poprawności działania serwerów i komputerów, spójności danych; 
b. kontrolowanie rejestrów błędów i logów systemowych oraz aplikacji, okresowa analiza tych 

logów oraz ich zabezpieczenie, 
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c. weryfikacja czy zainstalowane są wszystkie poprawki systemowe i dostarczone przez 
producenta aplikacji, 

d. kontrolowanie wolnej powierzchni dyskowej na serwerach, 
e. czyszczenie, wymiana podzespołów, reinstalacja  systemu operacyjnego, 
f. okresowa aktualizacja oprogramowania wbudowanego w urządzenia sieciowe (firmware), 

3. Prace konserwacyjne lub naprawcze wykonywane przez firmy zewnętrzne lub przez Administratora IT. 
Systemy operacyjne Windows są na bieżąco aktualizowane poprzez pobieranie z sieci Internet 
krytycznych poprawek. 

Nieużywane lub uszkodzone urządzenia i nośniki danych przechowywane są w serwerowni oraz w siedzibie 

Biura ZG.  

 

9. Korzystanie i przechowywanie elektronicznych nośników danych osobowych 

1. Użytkownikom korzystającym z nośnika zawierającego dane osobowe zabrania się pozostawiania go 
bez nadzoru w miejscach dostępnych dla osób postronnych oraz nieuprawnionych pracowników PTI. 

2. Nośniki powinny być przechowywane w szufladach lub szafkach zamykanych na klucz lub w sejfie. 
Dostęp do miejsca przechowywania nośników powinni mieć jedynie uprawnieni pracownicy PTI. 

3. Pracownicy, których obowiązki nie wymagają pracy poza obszarem przetwarzania danych mają zakaz 
przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe na lokalnych dyskach twardych i 
wynoszenia tych nośników poza obszar przetwarzania danych osobowych. 

4. W stosunku do osób, które przetwarzają dane osobowe poza obszarem przetwarzania danych 
osobowych Administrator Danych wdroży stosowne zabezpieczenia, które zapobiegną odczytaniu tych 
danych bez autoryzacji. 

5. Po zakończeniu wykorzystywania nośników w celach operacyjnych należy trwale usunąć zapisane na 
nich dane osobowe. 

6. Dyski i inne nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, naprawy lub 
przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do otrzymania danych osobowych, są przed oddaniem 
pozbawiane zapisu za pomocą dedykowanego oprogramowania. 
 

10. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych i programów służących do ich 
przetwarzania 

1. Za prawidłowość przebiegu procesu odpowiedzialny jest Administrator systemu. 

2. Kopiami zapasowymi objęte są serwery, na których przechowywane są aplikacje oraz bazy danych. 

3. Kopia wykonywana jest dla systemów: 

a. AD 
b. System kadrowy 
c. System Fakturowanie 
d. Baza członków PTI 
e. Aplikacji eecdl 
f. Dla aplikacji na stronie https://www.ecdl.pl/ 
g. Dla aplikacji na stronie https://see.eucip.pl/rejestracja.php 
h. Dla witryn z silnikiem Mediawiki 

4. Dla systemu AD wykonywane są codziennie przyrostowe i całościowe kopie zapasowe. 

5. Dla systemu kadrowego wykonywane są codziennie przyrostowe i całościowe kopie zapasowe. 

6. Dla systemu Fakturowanie wykonywane są codziennie przyrostowe i całościowe kopie zapasowe. 

7. Dla Bazy Członków PTI, prowadzonej w programie Access, wykonywane są na życzenie całościowe kopie 

zapasowe. 

8. Dla aplikacji eecdl kopie wykonywane są zgodnie z procedurą dostawcy serwera. 

9. Dla aplikacji na stronie https://www.ecdl.pl/ wykonywane są na życzenie całościowe kopie zapasowe. 

http://www.sare.pl/
https://www.ecdl.pl/
https://see.eucip.pl/rejestracja.php
https://www.ecdl.pl/
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10. Dla aplikacji na stronie https://see.eucip.pl/rejestracja.php wykonywane są na życzenie całościowe kopie 

zapasowe. 

11. Dla aplikacji na stronie FedCSIS – http://www.fedcsis.org wykonywane są na życzenie całościowe kopie 

zapasowe. 

12. Dla aplikacji na stronie Annals – http://annals-csis.org/ wykonywane są na życzenie całościowe kopie 

zapasowe. 

 

11. Wskazówki dla użytkowników dotyczące zabezpieczania danych osobowych 

1. Użytkownicy mogą dla celów doraźnych tworzyć tymczasowe pliki zawierające dane osobowe, w 
szczególności pliki tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne. Pliki tymczasowe należy trwale usuwać po 
osiągnięciu celu, dla jakiego plik został stworzony. Użytkownicy są zobowiązani do: 

a. bieżącego usuwana plików doraźnych zawierających dane osobowe, 
b. samodzielnego przeglądu zasobów lokalnych i sieciowych w 6 i 12 miesiącu roku w celu 

usunięcia pozostałych, niepotrzebnych plików tymczasowych zawierających dane osobowe. 
c. usuwania z plików tymczasowych danych osobowych, w przypadku chęci wykorzystywania 

plików tymczasowych jako wzorców. 
2. W przypadku konieczności przekazania bazy danych lub zestawienia zawierającego dane osobowe 

pocztą elektroniczną: 
a. zabronione jest przesyłanie danych osobowych w treści wiadomości e-mail, 
b. zabronione jest przesyłanie danych osobowych w niezabezpieczonym załączniku, 
c. istnieje obowiązek przesyłania danych w zaszyfrowanym pliku. 

3. Aby uniknąć zagrożenia ze strony niebezpiecznego oprogramowania użytkownik nie powinien: 
a. wyłączać i zmieniać konfiguracji zainstalowanych systemów antywirusowych i 

zabezpieczających przed atakami z wykorzystaniem sieci, 
b. omijać ograniczeń w zakresie samodzielnej instalacji i uruchamiania oprogramowania, 
c. omijać zalecanego skanowania programem antywirusowym podczas podłączania własnego 

sprzętu do infrastruktury teleinformatycznej. 
4. Urządzenia drukujące i kopiujące pozostawione do dyspozycji pracowników PTI są współużytkowane 

przez wszystkich pracowników. Oddzielną drukarkę posiada Dział Kadr. Użytkownik drukujący lub 
kopiujący dokumenty zawierające dane osobowe jest zobowiązany: 

a. dopilnować, aby był pierwszym odbiorcą wydruku z urządzenia lub bezpośrednio kontrolować 
wydruk dokumentów,  

b. do niepozostawiania oryginałów dokumentów na podajniku urządzenia kopiującego. 
c. w przypadku omyłkowego błędnego wydruku na którym znajdują się dane osobowe należy taki 

dokument trwale zniszczyć tak aby niemożliwe było jego odtworzenie do pierwotnej postaci i 
odczytanie zawartych w nim danych osobowych (można użyć np. niszczarki lub postępować 
zgodnie z opracowaną do tego celu procedurą). 
 

 

12.  Opis środków technicznych stosowanych przy przetwarzaniu danych 

1. PTI stosuje komputerowe techniki przetwarzania i przechowywania danych osobowych. PTI 
wykorzystuje specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednie procedury do przesyłania i przechowywania 
danych osobowych. 

2. Wszyscy użytkownicy posługują się unikalnymi identyfikatorami przeznaczonymi do ich osobistego i 
wyłącznego użytku. Do uwierzytelniania użytkowników służą hasła, które znane są tylko użytkownikowi. 

3. Sieć informatyczna zabezpieczona jest przed nagłymi przerwami w dostawie prądu i przypadkami 
spadku napięcia, poprzez włączenie urządzeń podtrzymujących zasilanie typu UPS. Urządzenia te służą 
zachowaniu integralności danych, ich zadaniem jest ochrona przed przypadkową ich utratą z przyczyn 
związanych z zaburzeniami w dostawie energii elektrycznej. 

4. Program antywirusowy aktywnie działający na stacjach roboczych chroni przed zainstalowaniem na 
komputerach oprogramowania mogącego wpłynąć negatywnie na przechowywane i przetwarzane dane 

https://see.eucip.pl/rejestracja.php
http://www.fedcsis.org/
http://annals-csis.org/


 

  Str. 23 z 41 

osobowe. Identyczne rozwiązania stosowane są dla serwerów, na których przechowywane są dane 
osobowe, o ile umożliwiają to warunki techniczne serwera.  

5. Użytkownicy nie mają uprawnień do samodzielnego instalowania oprogramowania. 
6. Do komputerów przenośnych, na których przetwarzane są dane osobowe, oraz pamięci zewnętrznych, 

na których znajdują się dane osobowe stosowane są dodatkowe procedury opisane w Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym.  

7. Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe zapewniają rozliczalność operacji wykonywanych 
na danych osobowych poprzez odnotowanie informacji o dacie, zakresie i osobie dokonującej operacji.  

 

13. Przetwarzanie danych osobowych na komputerach przenośnych 

1. Bazy danych systemów przetwarzających dane osobowe przechowywane są na serwerach. 
2. Użytkownik przetwarzający za pomocą komputera przenośnego dane osobowe lub przechowujący na 

nim pliki tymczasowe z danymi osobowymi zobowiązany jest do zachowania wymienionych poniżej 
środków ostrożności: 

a. transportowanie komputera w sposób minimalizujący ryzyko kradzieży lub zniszczenia, 
b. transportowanie komputera w bagażu podręcznym, 
c. transportowanie komputera w torbie przeznaczonej do przenoszenia komputerów przenośnych. 
d. nie zostawianie komputera w samochodzie, przechowalni bagażu, itp. 
e. unikanie korzystania z komputera w celu przetwarzania danych osobowych w miejscach 

publicznych i w środkach transportu,  
f. nie zezwalanie na korzystanie z komputera przenośnego osobom nieupoważnionym,  
g. blokowanie dostępu do komputera przenośnego, w przypadku nawet chwilowego z niego nie 

korzystania. 
3. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży komputera przenośnego, jego użytkownik 

natychmiast powiadamia Przełożonego oraz IOD. 
 

14. Opis środków technicznych stosowanych przy przetwarzaniu danych 

1. PTI stosuje komputerowe techniki przetwarzania i przechowywania danych osobowych. PTI 
wykorzystuje specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednie procedury do przesyłania i przechowywania 
danych osobowych. 

2. Wszyscy użytkownicy posługują się unikalnymi identyfikatorami przeznaczonymi do ich osobistego i 
wyłącznego użytku. Do uwierzytelniania użytkowników służą hasła, które znane są tylko użytkownikowi. 

3. Sieć informatyczna zabezpieczona jest przed nagłymi przerwami w dostawie prądu i przypadkami 
spadku napięcia, poprzez włączenie urządzeń podtrzymujących zasilanie typu UPS. Urządzenia te służą 
zachowaniu integralności danych, ich zadaniem jest ochrona przed przypadkową ich utratą z przyczyn 
związanych z zaburzeniami w dostawie energii elektrycznej. 

4. Program antywirusowy aktywnie działający na stacjach roboczych chroni przed zainstalowaniem na 
komputerach oprogramowania mogącego wpłynąć negatywnie na przechowywane i przetwarzane dane 
osobowe. Identyczne rozwiązania stosowane są dla serwerów, na których przechowywane są dane 
osobowe, o ile umożliwiają to warunki techniczne serwera.  

5. Użytkownicy nie mają uprawnień do samodzielnego instalowania oprogramowania. 
6. Do komputerów przenośnych, na których przetwarzane są dane osobowe, oraz pamięci zewnętrznych, 

na których znajdują się dane osobowe stosowane są dodatkowe procedury opisane w Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym.  

7. Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe zapewniają rozliczalność operacji wykonywanych 
na danych osobowych poprzez odnotowanie informacji o dacie, zakresie i osobie dokonującej operacji.  
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Załącznik 2. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych  

 

Wzór rejestru oraz rejestr jest dostępny u Inspektora Ochrony Danych.  
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Załącznik 3. Wykaz miejsc przetwarzania danych osobowych  

 

Dla każdego procesu przetwarzania danych ustalony jest w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych 
(załącznik nr 2). 
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Załącznik 4. Przepływy danych osobowych pomiędzy systemami 

 

Brak przepływów między systemami. 
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Załącznik 5. Opis struktury baz danych 

 

Opis struktury bazy danych aplikacji dostępny jest u administratorów danych systemów. 
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Załącznik 6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
 

........................., dn. ..................... 20........... r. 

UPOWAŻNIENIE 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 29 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 

− nadaję upoważnienie Pani/Panu: 

……………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

……………………………………………….. 
(stanowisko) 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na 

zajmowanym stanowisku. 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wykonywania 

obowiązków pracowniczych zapisanych w zakresie obowiązków. Zakres upoważnienia do 

przetwarzania danych w systemach informatycznych jest określony poprzez indywidualnie 

przyznawane uprawnienia dostępu do każdego systemu. 

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z 

udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, 

kodeksu pracy, a także z dokumentami wewnętrznymi PTI. 

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, 

ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy 

zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w PTI. 

Niniejsze upoważnienie jest ważne przez czas wykonywania obowiązków pracowniczych 

wynikającej z zawartej umowy, o ile nie zostanie wcześniej odwołane. 

 

 

 

 
………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do nadania 

upoważnienia 

Odwołano, dnia …………………. 

 

.................................................... 
podpis osoby uprawnionej do odwołania 

upoważnienia  
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Załącznik 7. Wzór protokołu zniszczenia danych 

 

 

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

W dniu ……………………… dokonano zniszczenia danych osobowych w zakresie: ………………………………… . 

Dane przetwarzane były w zbiorze o nazwie …………………………………………………., administratorem 

niszczonych danych jest ……………………………………………..…. 

 

Zniszczenia danych dokonano w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie opisany poniżej: 

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

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

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

(opisać sposób zniszczenia, zwłaszcza w przypadku, gdy niszczony był też nośnik) 

 

 

 

 

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

 

Osoba dokonująca zniszczenia    Inspektor Ochrony Danych  
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Załącznik 8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Wzór 

  

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. 

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

Umowy Podstawowej. W szczególności: 

1.3.1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego 

[przykład: obsługa księgowa Administratora], zaś  
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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 

(16) imię i nazwisko, 

(17) data urodzenia, 

(18) adres e-mail, 

(19) pseudonim, 

(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, 
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(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.  

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.  

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: 
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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 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 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 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 
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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 

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. 

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.  
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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, 

(2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie 

audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji 

audytów lub inspekcji. 

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 
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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,  

(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.  

(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 9. Wzór odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą 

 

 

 

Warszawa, dnia …………………… 

 

 

 

W odpowiedzi na Pani/Pana wniosek o udzielenie informacji z dnia …………….., informujemy, że w 

administrowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie przy ul Solec 38 lok 

103, zbiorze danych osobowych ……………………. (nazwa zbioru) znajdują się następujące Pani/Pana 

dane osobowe: ………………………………………………………………………………. (np. imię, nazwisko, 

adres, telefon). 

 

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu ………………..(np. marketingowym). 

Dane przetwarzane są w formie elektronicznej / papierowej (niepotrzebne skreślić). 

Dane osobowe zostały zebrane dnia ………………….. (podać datę zebrania danych) 

……………………………………. (np. podczas badania rynku) 

 

Dane osobowe nie zostały udostępnione innym podmiotom. 

/lub/ 

Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione ................................ (np. nazwa, adres podmiotu) w celu 

…………………….. (np. marketingowym) w następującym zakresie ……………………… (np. imię, 

nazwisko, adres, telefon itp.) 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt. 

Dane kontaktowe: ……. 

 

……….……….……….……….……….……….………………………. 

podpis osoby umocowanej w sprawach ochrony danych osobowych do reprezentowania 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego  
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Załącznik 10. Wzór klauzuli informacyjnej 

Klauzula informacyjna - wzór 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ 

podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest jest Polskie 

Towarzystwo Informatyczne, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z 

Administratorem pisząc na adres: ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa. lub telefonując pod 

numer: +48 22 838 47 05. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem 

powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: abi@pti.org.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest……umowa/interes prawny 

administratora danych/udzielona zgoda. 

3. Twoje dane zostały udostępnione Administratorowi przez ….. firmę XYZ z siedzibą przy ul 

(…)* 

4. Twoje dane pochodzą ze źródła publicznego jakim jest …. Np. strona internetowa firmy XYZ, 

rejestr publiczny np. CEIDG**  

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z ….uzależnione od 

podstawy przetwarzania np. umową.  

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie …... uzależnione 

od podstawy przetwarzania np spowoduje że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.   

7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

....................jeśli możemy podać datę dzienną możemy to zrobić od dnia rozwiązania Umowy.  

8. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: .................... / Administrator 

przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: .................... 

9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.  

11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

* Zastosować w przypadku gdy dane pochodzą od innej instytucji. 

** Zastosować w przypadku gdy dane  pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych. 

 

Klauzula informacyjna i jej treść jest uzależniona od wielu czynników takich jak: rodzaj i sposób 

przetwarzania, grupa odbiorców, sposób pozyskania danych. Każda nowa klauzula powinna być 

konsultowana z IOD, aby zapewnić odpowiedni dobór formy i treści. 
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Załącznik 11. Wzór Rejestru Incydentów  

 

Wzór rejestru oraz rejestr w formacie pliku Excel jest dostępny u Inspektora Ochrony Danych. 
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Załącznik 12. Wzór Polityki Prywatności na strony WWW zawierające formularz 

kontaktowy. 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 
 

Ochrona danych osobowych jest w Polskim Towarzystwie Informatycznym (dalej PTI) traktowana 

bardzo poważnie. Niniejsza polityka określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i 

wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. 

Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym 

celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania PTI. 

PTI zależy na ochronie i poszanowaniu Państwa prywatności, dlatego naszym najważniejszym 

priorytetem jest zachowanie poufności wszelkich danych osobowych, które zostały nam przekazane. 

Jako odwiedzający lub korzystający z witryn internetowych PTI mają Państwo prawo do poznania i 

zrozumienia naszych praktyk dotyczących prywatności informacji, zanim przekażą nam Państwo 

jakiekolwiek dane osobowe. 

Art. 1 

DANE OSOBOWE PODAWANE PRZEZ PAŃSTWA POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY 

1. PTI jako Administrator Państwa danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, 

w szczególności zabezpiecza dane przed dostępem osób nieuprawnionych. PTI zapewnia wszystkim 

użytkownikom strony realizację uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez 

skorzystanie z formularza kontaktowego……… (można wstawić link www formularza zbierającego 

dane)*1 

3. Państwa dane przetwarzane są jedynie dla celów kontaktowych.  

4. Państwa dane jakie przetwarza PTI dla celów kontaktowych to imię, nazwisko, adres email, telefon. 

5. Podanie Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi 

skontaktowanie się z PTI. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu 

zrealizowania celu jakim jest kontakt lub spełnienia obowiązku prawnego. 

7. PTI może przekazać niektóre Państwa dane następującym kategoriom odbiorców dostawcom usług 

IT obsługującym systemy informatyczne PTI,  Pracownikom PTI. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich, ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. Mają Państwo prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 

usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

                                                           
1 zgoda może być wyrażona poprzez guzik o treści „wyślij wiadomość” – nie musi zawierać starej regułki zgody. 

Wyrażamy tu zgodę poprzez czynność czyli kliknięcie w guzik. 
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10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Art. 2 

DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE 

Niektóre dane zbierane są automatycznie, w sposób pasywny, gdy korzystają Państwo z witryn 

internetowych PTI. Informacje te powiązane są z urządzeniem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp 

do witryn PTI, i obejmują adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, przekierowania 

URL, dane dotyczące godzin dostępu i lokalizacji geograficznej. 

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje 

je wyłącznie w celach technicznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego 

działania na jego szkodę.  

Art. 3 

DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE - COOKIES 

Niektóre obszary Serwisów internetowych PTI mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe 

zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia 

niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych 

niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez 

przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Członek może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień 

swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o 

ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej 

przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na 

akceptację zapisu ciasteczek (plików cookies). 

Art. 4 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez: 

 korespondencję kierowaną na adres: Polskie Towarzystwo Informatyczne,  ul. Solec 38 lok. 103, 

00-394 Warszawa, 

 powołanego przez PTI inspektora ochrony danych pisząc na adres: abi@pti.org.pl lub 

iod@pti.org.pl. 

 


