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Postanowienia końcowe........................................................................................25

WSTĘP

Realizując konstytucyjne prawo każdej osoby do ochrony życia prywatnego

oraz postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)  w  celu  zastosowania  środków

technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę  przetwarzanych

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych

ochroną,  a  w  szczególności  zabezpieczenia  danych  przed  ich

udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę

nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  ww.  rozporządzenia  oraz

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wprowadza się następujący

zestaw polityk i procedur:

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

1. Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  (art.  47  i  51  Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78

poz. 483). 

2. Ustawa o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to Ustawę

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1781.),

3. Ogólne rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych (w skrócie

zwanym  dalej  RODO)–  rozumie  się  przez  to  Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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§ 2

DEFINICJE

1. Administrator  podmiot  zdefiniowany  w  §  3  Oznaczenie

Administratora, 

2. Polityka  –  w  tym  dokumencie  jest  rozumiana  jako  „Polityka

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”,

3. Instrukcja  –  w  tym  dokumencie  rozumiana  jest  jako  „Instrukcja

zarządzania systemem informatycznym” służącym do przetwarzania

danych osobowych u Administratora.

4. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą: ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

5. Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej

lub  możliwej  do  zidentyfikowania  osobie  fizycznej  („osobie,  której

dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,

którą  można  bezpośrednio  lub  pośrednio  zidentyfikować,  w

szczególności  na  podstawie  identyfikatora,  takiego  jak  imię  i

nazwisko,  numer  identyfikacyjny,  dane  o  lokalizacji,  identyfikator

internetowy  lub  jeden  bądź  kilka  szczególnych  czynników

określających  fizyczną,  fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

6. Zbiór danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych

osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od

tego,  czy  zestaw  ten  jest  scentralizowany,  zdecentralizowany  czy

rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,  

7. Przetwarzanie  danych –  rozumie  się  przez  to  operację  lub  zestaw

operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych

osobowych  w  sposób  zautomatyzowany  lub  niezautomatyzowany,

takich  jak  zbieranie,  utrwalanie,  organizowanie,  porządkowanie,

przechowywanie,  adaptowanie  lub  modyfikowanie,  pobieranie,

przeglądanie,  wykorzystywanie,  ujawnianie  poprzez  przesłanie,
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rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie

lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

8. System informatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących

ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji  i

narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,

9. Zabezpieczenie  danych  w  systemie  informatycznym  –  rozumie  się

przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i

organizacyjnych  zapewniających  ochronę  danych  przed  ich

nieuprawnionym przetwarzaniem,

10.  Administrator danych (ADO) – rozumie się przez to osobę fizyczną

lub  prawną,  organ  publiczny,  jednostkę  lub  inny  podmiot,  który

samodzielnie  lub  wspólnie  z  innymi  ustala  cele  i  sposoby

przetwarzania  danych  osobowych;  jeżeli  cele  i  sposoby  takiego

przetwarzania  są  określone  w  prawie  Unii  lub  w  prawie  państwa

członkowskiego,  to  również  w  prawie  Unii  lub  w  prawie  państwa

członkowskiego  może  zostać  wyznaczony  administrator  lub  mogą

zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,

11.  Administrator systemu informatycznego (ASI) – osoba lub podmiot

odpowiedzialny  za  sprawność,  konserwację  oraz  wdrażanie

technicznych  zabezpieczeń  systemu  informatycznego  do

przetwarzania danych osobowych,

12.  Inspektor  ochrony  danych  osobowych  (IOD)  –  osoba  wyznaczona

przez  administratora  danych  i  zgłoszona  do  rejestru  organu

nadzorczego odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w

formie  papierowej  oraz  przetwarzania  we  wskazanych  systemach

informatycznych; 

13.  Osoba upoważniona – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez

administratora  danych  osobowych  (ADO)  (lub  osobę  uprawnioną

przez niego) i dopuszczona jako użytkownik do przetwarzania danych

osobowych  w  formie  elektroniczne  (w  systemie  informatycznym)  i

papierowej w zakresie wskazanym w upoważnieniu,

14.  Użytkownik systemu – osoba upoważniona do przetwarzania danych

osobowych w systemie. Użytkownikiem może być osoba zatrudniony
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u ADO, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub

innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż lub praktykę.

15.  Zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą  –  oznacza  to  dobrowolne,

konkretne,  świadome i  jednoznaczne  okazanie  woli,  którym osoba,

której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania

potwierdzającego,  przyzwala  na  przetwarzanie  dotyczących  jej

danych osobowych,

16.  Odbiorca danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną,

organ publiczny,  jednostkę  lub  inny  podmiot,  któremu ujawnia  się

dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy

publiczne,  które  mogą  otrzymywać  dane  osobowe  w  ramach

konkretnego  postępowania  zgodnie  z  prawem  Unii  lub  prawem

państwa  członkowskiego,  nie  są  jednak  uznawane  za  odbiorców;

przetwarzanie  tych  danych  przez  te  organy  publiczne  musi  być

zgodne  z  przepisami  o  ochronie  danych  mającymi  zastosowanie

stosownie do celów przetwarzania,

17.  Państwo  trzecie  –  rozumie  się  przez  to  państwo  nienależące  do

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

18.  Środki techniczne i organizacyjne – należy przez to rozumieć środki

techniczne  i  organizacyjne  niezbędne  dla  zapewnienia  poufności,

integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych;

19.  Profilowanie  –  oznacza  to  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,

20.  Pseudonimizacja – oznacza to przetworzenie danych osobowych w

taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie,

której  dane  dotyczą,  bez  użycia  dodatkowych  informacji,  pod

warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno

i  są  objęte  środkami  technicznymi  i  organizacyjnymi
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uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej,

21.  Teletransmisja  -  przesyłanie  informacji  za  pomocą  sieci

telekomunikacyjnej;

22.  Podmiot   przetwarzający – oznacza to osobę fizyczną lub prawną,

organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane

osobowe w imieniu administratora,

23.  Naruszenie  ochrony  danych  osobowych  –  oznacza  to  naruszenie

bezpieczeństwa  prowadzące  do  przypadkowego  lub  niezgodnego  z

prawem  zniszczenia,  utracenia,  zmodyfikowania,  nieuprawnionego

ujawnienia  lub  nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,

24.  Sieć  publiczna  –  sieć  telekomunikacyjna,  niebędąca  siecią

wewnętrzną  służąca  do  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  w

rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. nr 73, poz. 852, z poźn. zm.),

25.  Sieć telekomunikacyjna – urządzenia telekomunikacyjne zestawione i

połączone  w  sposób  umożliwiający  przekaz  sygnałów  pomiędzy

określonymi  zakończeniami  sieci  za  pomocą  przewodów,  fal

radiowych,  bądź  optycznych  lub  innych  środków wykorzystujących

energię  elektromagnetyczną  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  lipca

2000 r.  – Prawo telekomunikacyjne (Dz.  U. nr 73,  poz.852 z późn.

zm.).

§ 3

OZNACZENIE I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.  Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Sportowych,

ul. Suwalska 15

19-300 Ełk.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz

ryzyko  naruszenia  praw  lub  wolności  osób  fizycznych  o  różnym

prawdopodobieństwie  i  wadze  zagrożenia,  administrator  danych
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wdraża  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby

przetwarzanie w szczególności:

-  odbywało  się  zgodnie  z  rozporządzeniem i  aby  móc  to  wykazać.

Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane;

- zapewniało wymagane zaangażowanie pracowników w utrzymanie

poziomu  bezpieczeństwa  informacji  w  tym  ochrony  danych

osobowych które przetwarza Administrator;

- określało kierunki rozwoju zarządzania bezpieczeństwem informacji

w  tym  ochroną  danych  osobowych,  przy  jednoczesnym  spełnieniu

wszelkich  wymogów  obowiązującego  prawa  oraz  zagwarantowaniu

sprawnego funkcjonowania Administratora;

-  identyfikowało  i  obniżało  katalog  ryzyk  związanych

z bezpieczeństwem informacji, w tym ochroną danych osobowych;

- Administrator   prowadzi rejestr czynności przetwarzania;

3. Ochronie podlegają w szczególności:

a. dane osobowe przetwarzane  przez Administratora, niezależnie od

ich formy i nośnika,

b.  sprzęt  wykorzystywany  do  przetwarzania,  przesyłania

i przechowywania danych osobowych u Administratora,

c.  pomieszczenia,  w  których  znajduje  się  kluczowy  sprzęt

informatyczny zawierający dane osobowe 

d. dokumenty zawierające dane osobowe,

e. oprogramowanie wykorzystywane u Administratora,

f. pozostałe mienie wykorzystywane przez Administratora lub będące

jego własnością,

h.  informacje,  których  właścicielem  są  kontrahenci  lub  jednostki

zewnętrzne  współpracujące  z  Administratorem  –  w  ramach  tej

współpracy.

3. Wzór klauzuli  informacyjnej  o Administratorze stanowi załącznik

numer 1.

4. Administrator udostępnia klauzule informacyjną o której mowa w

punkcie  3  na  swojej  stronie  internetowej,  wywiesza  na  terenie

obiektu oraz zapoznaje z nią wszystkich pracowników.
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5. Administrator prowadzi rejestr wydanych klauzul informacyjnych o

administratorze. Wzór rejestru informacji o administratorze stanowi

załącznik numer 2.

6. Inspektor Ochrony Danych sprawdza przynajmniej raz na kwartał

dostępność i aktualność klauzul informacyjnych.

§ 4

CELE I ZASADY FUNKCJONOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Polityka  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych  ma  na

celu  zredukowanie  możliwości  wystąpienia  negatywnych

konsekwencji naruszeń w tym zakresie, tj.: 

-  Naruszeń  danych  osobowych  rozumianych  jako  prywatne  dobro

powierzone  Administratorowi, 

- Naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji, 

- Utraty lub obniżenia reputacji Administratora, 

- Strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar, 

-  Zakłóceń  organizacji  pracy  spowodowanych  nieprawidłowym

działaniem systemów. 

2. Administrator  Danych  wyznacza   Administratora  Systemu

Informatycznego  (ASI)  ,  który  bezpośrednio  nadzoruje  i  zarządza

przetwarzaniem  danych  w  systemach  informatycznych  w  tym  w

szczególności:

a.  zarządza  bezpieczeństwem  przetwarzania  danych  osobowych  w

systemie informatycznym zgodnie z wymogami prawa i dokumentami

wewnętrznymi   z  zakresu  ochrony  danych  osobowych

Administratora, 

b.  doskonali  i  rozwija  metody  zabezpieczenia  danych  przed

zagrożeniami związanymi z ich przetwarzaniem, 

c. przydziela identyfikatory użytkownikom systemu informatycznego

oraz zaznajamia ich z procedurami ustalania i zmiany haseł dostępu, 
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d.  nadzoruje  prace  związane  z  rozwojem,  modyfikacją,

serwisowaniem i konserwacją systemu, 

e.  zapewnia  bezpieczeństwo  wewnętrznego  i  zewnętrznego  obiegu

informacji w sieci i zabezpieczenie łączy zewnętrznych, 

f. prowadzi nadzór nad archiwizacją zbiorów danych oraz zabezpiecza

elektroniczne nośniki informacji zawierających dane osobowe. 

3. Wzór wyznaczenie ASI stanowi załącznik numer 3.

4. Administrator prowadzi rejestr ASI który stanowi załącznik numer 4.

5. Administrator   upoważniając  pracownika  do  przetwarzania  danych

osobowych zobowiązuje go do : 

a.  ochrony  prawa  do  prywatności  osób  fizycznych  powierzających

Administratorowi  swoje  dane  osobowe  poprzez  przetwarzanie  ich

zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce

bezpieczeństwa  i  Instrukcji  zarządzania  systemem  informatycznym

Administratora, 

b. zapoznania się zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa i

Instrukcji  zarządzania  systemem  informatycznym  Administratora  i

składa oświadczenie o znajomości tych przepisów. 

6. Administrator pisemnie upoważnia każdego pracownika który może

przetwarzać  dane  osobowe.  Wzór  upoważnienia  stanowi  załącznik

numer 5.

7. Administrator  prowadzi  rejestr  upoważnień  o  których  mowa  w

punkcie 6. Wzór rejestru upoważnień stanowi załącznik numer 6.

8. Każdy  pracownik  który  przetwarza  dane  osobowe  podpisuje

oświadczenie o poufności.  Wzór oświadczenia o poufności  stanowi

załącznik numer 7.

9. Administrator  prowadzi  rejestr  oświadczeń  o  których  mowa  w

punkcie 8. Wzór rejestru oświadczeń o poufności stanowi załącznik

numer 8.

§ 5

ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE.
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1. Przetwarzanie  danych  osobowych  może  odbywać  się  wyłącznie

obszarach  do  tego  celu  przeznaczonych.  Wykaz  pomieszczeń,  w

których dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, stanowi

załącznik nr 9.

2. Dostęp do pomieszczeń,  w których przetwarzane są dane osobowe

oraz do pomieszczeń, w których znajdują się serwery baz danych lub

przechowywane  są  kopie  zapasowe  jest  zabezpieczony  przed

dostępem osób nieuprawnionych na czas  nieobecności  w nim osób

upoważnionych  do  przetwarzania  danych  osobowych.  Przebywanie

osób nieuprawnionych w tym obszarze jest możliwe tylko w obecności

osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. Wejście do

tego obszaru jest zabezpieczone.

3. Dostęp  do  serwerowni jest możliwy  tylko  w obecności  ASI.

4. Przetwarzać  dane  osobowe  może  wyłącznie  osoba  posiadająca

pisemne upoważnienie do przetwarzania danych. 

5. Dostęp  do  danych  osobowych  przetwarzanych  w  systemie

informatycznym  może  mieć  miejsce  wyłącznie  po  podaniu

identyfikatora i właściwego hasła.

6. Identyfikator jest w sposób jednoznacznie przypisany użytkownikowi.

Użytkownik  odpowiedzialny  jest  za  wszystkie  czynności  wykonane

przy użyciu identyfikatora.

7. Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje

wprowadzenie identyfikatora i hasła w sposób minimalizujący ryzyko

podejrzenia przez osoby nieupoważnione.

8.  W  celu  ochrony  danych  osobowych  na  poziomie   Administratora

stosuje się zasady  zarządzania kluczami i zasady dostępu:

a. klucze od pokoi oraz biurek stanowiskowych i szaf biurowych są w

posiadaniu pracowników, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za

ich należyte zabezpieczenie,

b.  zamkniecie  dostępu zewnętrznego  do całej  strefy  przetwarzania

dokonuje  się  po  wyznaczonych  godzinach  pracy  ustalonych  z

administratorem budynku, 
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c.  zabrania  się  pozostawania  kluczy  w zamkach od  drzwi  podczas

obecności i nieobecności pracownika w pomieszczeniu,

d. zabrania się udostępniania kluczy osobom nieupoważnionym,

e. zabrania się pozostawiania kluczy bez dozoru,

f. w sytuacji zagubienia  klucza niezwłocznie  należy poinformować o

tym  Administratora. 

9. W  celu  ochrony  danych  osobowych  stosuje  się  politykę  czystego

biurka i czystego ekranu.

10. W przypadku dłuższej nieobecności przy stanowisku pracy lub po jej

zakończeniu pracownik jest zobowiązany do umieszczenia wszelkich

dokumentów i nośników zawierających dane osobowe w bezpiecznym

miejscu  np.  zamykanej  szafce.  Nie  należy  również  dokumentów  i

nośników pozostawiać w łatwo dostępnych miejscach.

11.  W  przypadku  opuszczenia  stanowiska  pracy  pracownik  jest

zobowiązany do wylogowania się z aplikacji lub zablokowania pulpitu

stacji  roboczej  w  celu  uniemożliwienia  dostępu  do  systemu  lub

aplikacji osoby nieupoważnionej. 

12.  W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki

sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej: 

a. stosuje się urządzenia typu UPS, chroniące system informatyczny

służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii

zasilania w szczególności dotyczy to pomieszczenia serwerowni;

b.  dostęp  do  systemu  operacyjnego  komputera,  w  którym

przetwarzane  są  dane  osobowe,  zabezpieczony  jest  za  pomocą

procesu  uwierzytelnienia  z  wykorzystaniem  identyfikatora

użytkownika oraz hasła;

c. stosuje się systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę

haseł;

d. stosuje się system rejestracji  dostępu do systemu/zbioru danych

osobowych;

e.  dostęp do środków teletransmisji  zabezpieczony jest  za  pomocą

mechanizmów uwierzytelnienia;
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f.  stosuje  się  macierz  dyskową w celu  ochrony  danych osobowych

przed skutkami awarii pamięci dyskowej;

g. stosuje się środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,

takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity;

h.  używa  się  system  Firewall  do  ochrony  dostępu  do  sieci

komputerowej;

i.  używa  się  system  IDS/IPS  do  ochrony  dostępu  do  sieci

komputerowej.

13.  W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki

ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych: 

a. stosuje się środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych

na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych;

b.  stosuje  się  środki  umożliwiające  określenie  praw  dostępu  do

wskazanego  zakresu  danych  w  ramach  przetwarzanego  zbioru

danych osobowych;

c.  dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia  z

wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;

d.  stosuje  się  systemowe  środki  pozwalające  na  określenie

odpowiednich  praw  dostępu  do  zasobów  informatycznych,  w  tym

zbiorów  danych  osobowych  dla  poszczególnych  użytkowników

systemu informatycznego;

e.  stosuje  się  mechanizm  wymuszający  okresową  zmianę  haseł

dostępu do zbioru danych osobowych;

f. zainstalowane są wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których

przetwarzane są dane osobowe;

g. stosuje się mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu

informatycznego  służącego  do przetwarzania  danych osobowych w

przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
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POLITYKI

§ 6

POLITYKA CZYSTEGO BIURKA I EKRANU KOMPUTERA.

Polityka czystego biurka.

1. Polityka  czystego  biurka  ma  na  celu  zabezpieczenie  dokumentów

podczas pracy z dokumentami w wersji papierowej. 

2. Dane osobowe w formie papierowej mogą znajdować się na biurkach

tylko  na  czas  niezbędny  na  dokonanie  czynności  służbowych  a

następnie muszą być chowane do szaf. 

3. Na biurku nie powinny znajdować się dokumenty zawierające dane

osobowe innych osób niż w danej chwili obsługiwanej. 

4. Odchodząc  od  biurka  nie  wolno  pozostawiać  dokumentów  bez

nadzoru. 

5. Po zakończeniu pracy dokumenty należy zabezpieczyć w zamkniętej

szafie. 

6. Nie należy magazynować zbędnych wydruków. 

7. Zbędne  wydruki  i  inne  dokumenty  konwencjonalne  (na  nośnikach

papierowych), zawierające dane osobowe, powinny być zniszczone w

niszczarce dokumentów lub podarte na drobne fragmenty w sposób

uniemożliwiający ich odczytanie. 

8. Za  prawidłowe  zniszczenie  zbędnych  dokumentów  papierowych,

zawierających dane osobowe, odpowiada osoba, która przetwarzała

dane. 

9. Nadzór  nad  prawidłowym  niszczeniem  dokumentów  zawierających

dane  osobowe  sprawuje  Administrator  Danych  Osobowych  lub

upoważniona przez niego osoba.

10.  Podczas  udostępniania,  lub  pobierania  danych  osobowych  przez

wyznaczoną  osobę  w  miarę  możliwości  w  pomieszczeniu  powinna

znajdować się tylko osoba której dane dotyczą.

Polityka czystego ekranu.
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1. Ustawienia  monitorów  muszą  zapewniać  ograniczenie  możliwości

podglądania wyświetlanych danych osobom trzecim. 

2. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia stanowiska pracy,

przyłączonego do sieci  informatycznej  lub służącego przetwarzaniu

danych, wiążącego się ze utratą z pola widzenia swojego stanowiska,

użytkownik powinien: 

 - wylogować się z programu lub sieci informatycznej, lub zablokować

stację  roboczą  odpowiednią  kombinacją  klawiszy,  przy  czym

odblokowanie może nastąpić dopiero po podaniu hasła, lub 

-  aktywować  wygaszacz  ekranu  w  ten  sposób,  aby  powrót  do

normalnej pracy był możliwy dopiero po podaniu hasła.

§ 7

POLITYKA KORZYSTANIA Z INTERNETU.

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z internetu wyłącznie w

celach służbowych.

2.  Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamia

jakichkolwiek  programów  nielegalnych  oraz  plików  pobranych  z

niewiadomego  źródła.  Pliki  takie  powinny  być  ściągane  tylko  za

każdorazową zgodą ASI i tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody w infrastrukturze IT

spowodowane przez oprogramowanie instalowane z Internetu.

4. Zabrania  się  wchodzenia  na  strony,  na  których  prezentowane  są

informacje  o  charakterze  przestępczym,  hackerskim,

pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo ze względu na

zainstalowane  na  nich  szkodliwe  oprogramowanie  infekujące  w

sposób  automatyczny  system  operacyjny  komputera  szkodliwym

oprogramowaniem.

5. Zabrania  się  w  opcjach  przeglądarki  internetowej  włączać  opcji

zapamiętywania haseł.

6. W  przypadku  korzystania  z  szyfrowanego  połączenia  przez

przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej
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ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą https W

tej  sytuacji  należy  „kliknąć”  na  ikonę  kłódki  i  sprawdzić,  czy

właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

7. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego

żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku,

portalu  społecznościowego,  e-sklepu,  poczty  mailowej)  lub  podania

naszych  loginów  i  haseł,  PIN-ów,  numerów kart  płatniczych  przez

Internet. 

§ 8

POLITYKA KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ

1. Osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych

zobowiązane są do korzystania z poczty elektronicznej tylko w celach

służbowych.

2. W przypadku przesyłania  danych osobowych należy wykorzystywać

mechanizmy  kryptograficzne  (hasłowanie  wysyłanych  dokumentów

lub plików spakowanych, podpis elektroniczny).

3. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8

znaków: duże i małe litery i cyfry lub znaki specjalne a hasło należy

przesłać  odrębnym mailem  lub  inną  metodą,  np.  telefonicznie  lub

SMS-em.

4. Każdy  użytkownik  przed  wysłaniem  poczty  jest  zobowiązany

sprawdzić poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

5. Zaleca się,  aby użytkownik podczas przesyłania  danych osobowych

mailem  zawarł  w  treści  prośbę  o  potwierdzenie  otrzymania  i

zapoznania się z informacją przez adresata.

6. W  celu  ochrony  przed  zainfekowaniem  komputera  użytkownika  i

komputerów  pracujących  w  sieci  (kryptowirusy)   zabrania  się

otwierania załączników (plików) w mailach nawet od prawdopodobnie

znanych użytkownikowi nadawców bez weryfikacji nadawcy.

7. Zabrania  się,  bez  weryfikacji  wiarygodności  nadawcy  „klikać”  na

hiperlinki  w  mailach.   Nieprzestrzeganie  tej  zasady  może
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doprowadzić  do  zainfekowania  komputera  użytkownika  i  innych

pracujących w sieci. 

8.  Wszystkie przypadki e-maili budzących podejrzenie należy zgłaszać

ASI.

9.  Przy wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć

metody „Ukryte do wiadomości – UDW”.  Zabronione jest rozsyłanie

maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”.

10.  Zabrania się rozsyłania maili z tzw. „łańcuszkami szczęścia”. Adres

mailowy służbowy służy wyłącznie do korespondencji służbowej.

11.  Zakazuje  się  wysyłania  korespondencji  służbowej  na  prywatne

skrzynki pocztowe pracowników lub innych osób.

12. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z poczty elektronicznej w celu

rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub

nietycznym i naruszającym cudzą godność i prywatność.

13.  Zabrania się dokonywania w sieci prywatnych: zakupów, rezerwacji

usług  lub  świadczeń  na  rzecz  użytkownika  oraz  dokonywania

przelewów bankowych z służbowego konta. 

14. Użytkownik  bez  zgody  Administratora  nie  ma  prawa  wysyłać

wiadomości  zawierających  dane  osobowe  dotyczące  Pracodawcy  /

Zleceniodawcy,  jego  pracowników,  klientów,  dostawców  lub

kontrahentów  za  pośrednictwem  Internetu,  w  tym  przy  użyciu

prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej.

15. Wszelkie przesyłane dokumentów, opracowania, jak i  innych treści

przesyłane  przez  użytkownika  podlegają  zasadom  ochrony  prawa

autorskiego i prawa własności przemysłowej, które użytkownik jest

obowiązany przestrzegać.

§ 9

POLITYKA UŻYTKOWANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

1. Każdy  Użytkownik  komputera  przenośnego  winien  zapoznać  się

zasadami użytkowania  komputerów przenośnych określonymi przez

ASI.
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2.  W przypadku przechowywania na komputerze przenośnym danych

osobowych  lub  stanowiących  tajemnicę  Pracodawcy,  Użytkownik

zobowiązany  jest  do  ich  przechowywania  na  dysku  szyfrowanym,

zabezpieczonym co najmniej 8-znakowym hasłem (duże, małe litery,

znaki specjalne lub cyfry).

3. Na  komputerach  przenośnych  przeznaczonych  do  zewnętrznych

prezentacji  multimedialnych  nie  powinny,  o  ile  jest  to  możliwe,

znajdować się dane osobowe lub stanowiące tajemnicę ADO.

4. W  przypadku  kradzieży  lub  zgubienia  komputera  przenośnego,

Użytkownik  powinien  natychmiast  powiadomić  o  tym  ASI,

Administratora Danych oraz  IOD, zaznaczając jednocześnie, jakiego

rodzaju dane były na tym urządzeniu przechowywane.

5. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  komputera

przenośnego w czasie transportu, a w szczególności:

a. zaleca się przenoszenie go w specjalnym futerale (torbie, plecaku); 

b. zabrania się pozostawiania komputera przenośnego w samochodzie

podczas postoju  w miejscu publicznym bez nadzoru;

c. podczas jazdy samochodem zaleca się przechowywanie komputera

przenośnego pod tylnym siedzeniem kierowcy. 

d.  W  przypadku,  gdy  komputer  przenośny  pozostawiony  jest  w

miejscu  dostępnym  dla  osób  nieupoważnionych,  Użytkownik  jest

zobowiązany  do  stosowania  kabla  zabezpieczającego.  W

szczególności  dotyczy  to  zabezpieczenia  komputera  na  stanowisku

pracy, podczas konferencji, prezentacji, szkoleń itp.

e. W przypadku pozostawiania komputerów przenośnych w siedzibie

Administratora zaleca się umieszczanie ich po zakończeniu pracy w

zamykanych szafkach.

f.  Użytkownik  komputera  przenośnego  jest  zobowiązany  do

regularnego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych na serwerze lub

na  określonych  nośnikach  (pendrive,  CD,  DVD).  Nośniki  z  takimi

kopiami  powinny  być  przechowywane  w  bezpiecznym  miejscu,  z

uwzględnieniem ochrony przed dostępem osób niepowołanych.
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g.  Pracując na komputerze  przenośnym w miejscach publicznych i

środkach  transportu,  Użytkownik  zobowiązany  jest  chronić

wyświetlane  na  monitorze  informacje  przed  wglądem  osób

nieupoważnionych.

§ 10

POLITYKA WYNOSZENIA NOŚNIKÓW Z DANYMI OSOBOWYMI POZA

SIEDZIBĘ ADMINISTRATORA

1. Użytkownicy  nie  mogą  wynosić  poza  siedzibę  Administratora  bez

zgody Administratora danych żadnych wymiennych elektronicznych

nośników informacji, tj. wymienne twarde dyski, pendrive, płyty CD,

DVD, pamięci typu Flash.

2.  W  sytuacjach  koniecznych,  za  zgodą  Administratora  danych,

wynoszone  nośniki  wymienne  muszą  być  zaszyfrowane,  a  pliki

opatrzone hasłem.

3.  Zabrania się wynoszenia poza siedzibę Administratora dokumentacji

papierowej, zwierającej dane osobowe bez zgody ADO. W przypadku

uzyskania  zgody  na  wyniesienie  dokumentacji  zawierającej  dane

osobowe,  należy  ją  przenosić  w zamykanych teczkach lub  w innej

bezpiecznej formie.

4.  W  przypadku  przesyłania  dokumentacji  j/w  należy  korzystać  z

zaufanych  firm  kurierskich,  za  pokwitowaniem  i  w  opakowaniach

gwarantujących niedostępność osób trzecich.

§ 11

POLITYKA ZABEZPIECZANIA DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ Z DANYMI

OSOBOWYMI

1. Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do stosowania tzw. „Polityki

czystego  biurka”.  Polega  ona  na  zabezpieczaniu  (zamykaniu)

dokumentów  np.  w  szafach,  biurkach,  pomieszczeniach  przed

kradzieżą lub wglądem osób nieupoważnionych po godzinach pracy

lub podczas ich nieobecności w trakcie godzin pracy.
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2.  Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do niszczenia dokumentów i

wydruków  w  niszczarkach  lub  utylizacji  ich  w  specjalnych

bezpiecznych  pojemnikach  z  przeznaczeniem  do  bezpiecznej

utylizacji.

3. Zabrania się pozostawiania dokumentów z danymi osobowymi poza

zabezpieczonymi  pomieszczeniami,  np.   w  korytarzach,  na

kserokopiarkach, drukarkach, w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

4.  Zabrania się wyrzucania niezniszczonych dokumentów na śmietnik

lub  porzucania  ich  na  zewnątrz,  np.,  na  terenach  publicznych

miejskich lub w lesie.

§ 12

POLITYKA TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH

1. Zbiory  danych  osobowych  w  systemie  informatycznych  są

zabezpieczane przed utratą lub uszkodzeniem za pomocą: Urządzeń

zabezpieczających  przed  awarią  zasilania  lub  zakłóceniami  w sieci

zasilającej, sporządzania kopii zapasowych (kopie pełne). 

2. Pełne kopie zapasowe zbiorów danych tworzone są 2 razy w ciągu

roku. Kopie systemu kadrowo płacowego całościowe sporządzane są

raz w miesiącu, a kopie przyrostowe raz dziennie.

3. W  szczególnych  sytuacjach,  np.  przed  aktualizacją  lub  zmianą

oprogramowania  lub  systemu  należy  wykonać  bezwzględnie  pełną

kopię zapasową systemu.

4. Kopie  zapasowe  zbiorów  danych  należy  okresowo  sprawdzać  pod

kątem ich przydatności do odtworzenia w przypadku awarii systemu.

Za przeprowadzenie tych czynności odpowiada ASI.

5. Nośniki danych po ustaniu ich użyteczności należy pozbawić danych

lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczyt danych.

6. Kopie całościowe przechowywane są przez 5 lat a kopie przyrostowe

przez 1 miesiąc.
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§ 13

POLITYKA TWORZENIA KOPII SERWERA

1. Kopie  zapasowe  dokumentacji  serwera  tworzone  są  w  sposób

zautomatyzowany  w  oparciu  o  (specjalne  oprogramowanie  /

wykorzystanie programowej funkcji serwera).

2. Kopie  bezpieczeństwa  sporządzane  są  także  dla  dokumentacji

gromadzonej na dyskach stacji roboczych użytkowników. 

3. Kopie całościowe sporządzane są nie rzadziej niż  raz w miesiącu, a

kopie przyrostowe raz dziennie.

4. Kopie sporządzane są na wydzielonym twardym dysku wymiennym na

komputerze w pomieszczeniu sekretariatu.

5. Dodatkowo   nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu  sporządzane  są

całościowe kopie miesięczne na streamerze lub innym urządzeniu.

6. Każda taśma streamera jest opisana datą jej sporządzenia.

7. Kopie  całościowe  przechowywane  są  przez  okres  5  lat  a  kopie

przyrostowe przez 1 miesiąc.

8. Kopie  przechowywane  są  w  sejfie  w  pomieszczeniu  archiwum

Administratora.

§ 14

POLITYKA NISZCZENIA DANYCH OSOBOWYCH NA NOŚNIKACH

ELEKTRONICZNYCH

1. W odniesieniu do nośników przenośnych (pen-drive’y) oraz nośników

danych  zainstalowanych  w  komponentach  informatycznych  –

złomowanych  stosowane  są  mechanizmy  bezpiecznego  kasowania

informacji:

a. za pomocą specjalistycznego oprogramowania;

b. przy użyciu demagnetyzacji;

c. poprzez fizyczne niszczenie (pocięcie, spalenie) nośników.
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2. Wyznaczony  ASI  dokonuje  kontroli  prawidłowości  usunięcia

informacji.

3.  Nośniki usuwalne, które nie mogą być ponownie wykorzystane, są

niszczone.

4. Za właściwe skasowanie informacji zawartej na nośniku przenośnym

lub w pamięci masowej stacji roboczej odpowiada użytkownik.

5. Za  kasowanie  informacji  z  pamięci  masowych  serwerów  oraz

nośników kopii archiwalnych i zapasowych odpowiada administrator

danych.

6. Niszczenie nośnika zostaje odnotowane w protokole zniszczenia.

§ 15

POLITYKA NISZCZENIA DANYCH NA NOŚNIKACH PAPIEROWYCH

Dokumentacja papierowa niszczona jest w niszczarkach paskowych oraz w

niszczarkach o  podwyższonym standardzie. Dokumentacja papierowa może

być  niszczona  jest  za  pośrednictwem firmy niszczącej  dokumenty.  Firma

zobowiązana jest do wykazania się bezpieczną procedurą utylizacji.

§ 16

POLITYKA NAPRAW SPRZĘTU IT W SERWISACH ZEWNĘTRZNYCH

1. Komputery przeznaczone do naprawy należy wysyłać bez dysków a

urządzenia mobilne bez kart pamięci.

2. W  przypadku  naprawy  sprzętu  z  danymi  osobowymi  na  nośniku

należy  je  wpierw  trwale  usunąć  z  użyciem  specjalistycznego

oprogramowania.

3. W przypadku  naprawy  sprzętu  z  danymi  osobowymi  na  nośniku  -

rekomendowane  jest  zawarcie  specjalnego  zapisu  w  umowie

serwisowej,  gwarantującego  bezpieczną  naprawę  (należy  na  to

zwrócić uwagę przy zakupach sprzętu).

4. W przypadku  naprawy  sprzętu  z  danymi  osobowymi  na  nośniku  -

rekomendowane  jest  przekazywanie  do  naprawy  uszkodzonego
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sprzętu z danymi zaszyfrowanymi na dysku / karcie pamięci. Sprzęt

przekazywany jest do serwisu bez podawania hasła.

5. Rekomendowane jest korzystanie z serwisu, który dokonuje napraw u

klienta (umowy gwarancyjne on-site).

§ 17

POLITYKA SZKOLEŃ

1. Każdy  pracownik  Administratora  powinien  być  przeszkolony  w

zakresie  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia

2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

2. Każda  osoba  przed  dopuszczeniem  do  przetwarzana  danych

osobowych  musi  być  przeszkolona  przez  IOD  z  zakresu

bezpieczeństwa danych osobowych.

3. Szkoleniem powinny być również objęte inne osoby mające dostęp do

danych osobowych, a niebędące pracownikami Administratora, w tym

w szczególności: praktykanci, stażyści itp.

PROCEDURY

§ 18

PROCEDURA ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI

1. W  każdym  przypadku  naruszenia  ochrony  danych  osobowych

administrator  danych  weryfikuje,  czy  naruszenie  to  skutkowało

ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na  podstawie

procedury   określonej   jako  Instrukcja  postępowania  w  sytuacji

naruszeń.
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2. Administrator  danych  w  przypadku  stwierdzenia,  że  naruszenie

skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,

zawiadamia niezwłocznie organ nadzorczy, jednak nie później niż w

ciągu 72 godz. od identyfikacji naruszenia.

3. Administrator  danych  zawiadamia  osoby,  których  dane  dotyczą,  w

przypadku wystąpienia wobec nich naruszeń skutkujących ryzykiem

naruszenia  ich  praw  lub  wolności,  chyba  że  zastosował  środki

eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka wystąpienia ww.

naruszenia.

4. Administrator  danych  dokumentuje  naruszenia,  które  skutkują

naruszeniem praw i  wolności  osób  fizycznych  i  sporządza   raport

naruszeń/incydentów. Wzór raportu stanowi załącznik nr 10.

5. Administrator  prowadzi  również  rejestr  naruszeń/incydentów.  Wzór

rejestru stanowi załącznik nr 11.

 

§ 19

PROCEDURA REALIZACJI PRAW

1. Każdy przypadek zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, woli

skorzystania z praw przewidzianych w rozporządzeniu administrator

danych rozpatruje indywidualnie.

2. Administrator danych niezwłocznie realizuje następujące prawa osób,

których dane dotyczą:

a. prawo dostępu do danych,

b. prawo do sprostowania danych,

c.  prawo do usunięcia danych,

d.  prawo do przenoszenia danych,
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e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f.  prawo  do  niepodlegania  decyzjom  oparty  wyłącznie  na

profilowaniu.

3.  W  przypadku  realizacji  prawa  do  sprostowania,  usunięcia  i

ograniczenia  przetwarzania  danych  administrator  danych

niezwłocznie  informuje  odbiorców  danych,  którym  udostępnił  on

przedmiotowe dane, chyba że jest to niemożliwe lub będzie wymagać

niewspółmiernie dużego wysiłku.

4. Administrator  danych odmawia  realizacji  praw osób,  których  dane

dotyczą,  jeżeli  możliwość taka wynika z  przepisów rozporządzenia,

jednak każda odmowa realizacji  praw osób,  których dane dotyczą,

wymaga uzasadnienia  z  podaniem podstawy prawnej wynikającej  z

rozporządzenia.

5. Administrator prowadzi rejestr  żądań realizacji praw. Wzór rejestru

stanowi załącznik numer 12.

6. Administrator  prowadzi  rejestr   udostępnień  danych  osobowych.

Wzór rejestru stanowi załącznik numer 13.

§ 20

PROCEDURA ODBIERANIA ZGÓD ORAZ INFORMOWANIA 

1. W  każdym  przypadku  pobierania  danych  bezpośrednio  od  osoby,

której  dane  dotyczą,  administrator  danych informuje  osobę,  której

dane dotyczą wszystkich przysługujących jej prawach i obowiązkach

związanych  z  przetwarzania  jej  danych  osobowych  przez

Administratora.

2. W każdym przypadku pobierania danych z innych źródeł niż osoba,

której dane dotyczą,  administrator danych informuje osobę, której

dane dotyczą,  niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  przy pierwszym

kontakcie z osobą, której dane dotyczą. 

§ 21

Data dokumentu: 2021-
03-02

Wersja dokumentu: 
1.0

Strona 25 z 29



Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych

Zespół Szkół Sportowych, ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk.

PROCEDURA REJESTRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator prowadzi wykaz systemów informatycznych służących

do przetwarzania danych osobowych. 

2. Wzór wykazu stanowi załącznik numer 14.

§ 22

PROCEDURA POWIADOMIENIA PREZESA UODO O NARUSZENIU

1. Organem  właściwym  do  zgłaszania  naruszeń  ochrony  danych

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes

UODO).

2. Zgłoszenia  naruszenia  dokonuje  się  elektronicznie  za  pomocą

odpowiedniego  formularza  dostępnego  na  platformie  biznes.gov.pl,

bądź  przez  ePUAP  na  adres  elektronicznej  skrzynki  podawczej:

/GIODO/SkrytkaESP.

3. Możliwe  jest  również  wysłanie  formularza  w  postaci  załącznika  na

adres elektronicznej skrzynki podawczej:/GIODO/SkrytkaESP.

4. W  przypadku  transgranicznego  naruszenia  danych  ADO  dokonuje

analizy,  czy  wiodącym  organem  nadzorczym  w  odniesieniu  do

czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes

UODO,  czy  też  może  inny  europejski  organ  nadzorczy  i  do  niego

kieruje powiadomienia. 

§ 23

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM
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1. Administrator  udostępnił  instrukcję  zarządzania  systemem

informatycznym która stanowi załącznik numer 15.

§ 24

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

1. Administrator  zgodnie  z  artykułem  30  RODO  prowadzi  rejestr

czynności przetwarzania. 

2. Wzór rejestru czynności przetwarzania stanowi załącznik numer 16.

§ 25

REJESTR ZGÓD NA PRZETWARZANIE

1. Administrator  zbiera  od  osób  upoważnionych   zgody  na

przetwarzanie  danych  w  zakresie  wykraczającym  poza  obowiązek

prawny takie jak:

- dane kontaktowe rodziców/opiekunów, 

- wizerunek,

- zgody na uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, projektach i innych

aktywnościach związanych z aktywnością  szkolną.

2.   Wzór  zgody  na  przetwarzanie  danych  ucznia  i  rodzica  stanowi

załącznik numer 17.

3.  Wzór  zgody na przetwarzanie  danych ucznia  pełnoletniego  stanowi

załącznik numer 17a.

4. Wzór zgody na przetwarzanie danych pracownika stanowi załącznik

numer 17b.

5. Wzór rejestru zgód przetwarzania stanowi załącznik numer 18.
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§ 26

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator  może  powierzyć  przetwarzanie  danych  osobowych

innemu podmiotowi.

2. Administrator z każdym takim podmiotem zawrze umowę Powierzenia

Przetwarzania danych.

3. Wzór   umowy   Powierzenia  Przetwarzania  danych  zgody  stanowi

załącznik numer 19.

6. Wzór rejestru umów przetwarzania stanowi załącznik numer 20.

§ 27

MONITORING

1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  mienia  na  terenie

Administratora stosuje się monitoring wizyjny.

2. Zapisy  z  monitoringu  przechowywane  będą  aż  do  nadpisania  (w

zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 90 dni.

3. Administrator udostępnia klauzule informacyjną o monitoringu którą,

wywiesza  na  terenie  obiektu  oraz  zapoznaje  z  nią  wszystkich

pracowników.

4. Wzór  klauzuli  informacyjnej  o  Administratorze  stanowi  załącznik

numer 21.

5. Administrator prowadzi rejestr lokalizacji punktów monitoringu.

6. Wzór  rejestru stanowi załącznik numer 22.

7. Administrator  prowadzi  rejestr   osób  które  mają  dostęp  do

monitoringu.

8. Wzór   rejestru  osób  które  mają  dostęp  do  monitoringu  stanowi

załącznik numer 23.

§ 27
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PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKŁADOWYM

FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Dane  osobowe  przetwarzane  w  związku  z  obsługą  Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) podlegają ochronie.

2. Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych

związanych  z  ZFŚS  stanowi  załącznik   numer  1a  do  Polityki

Bezpieczeństwa  - klauzula informacyjna o Administratorze ZFŚS.

3. Do   Przetwarzania  danych  osobowych  w  związku  z  obsługą

Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  (ZFŚS)administrator

udziela  stosownego  upoważnienia  –  Wzór  upoważnienia  stanowi

załącznik  nr5a  do Polityki  Bezpieczeństwa  załącznik  numer  5a  do

Polityki  Bezpieczeństwa  -   upoważnienie  do przetwarzania  danych

ZFŚS

4. Administrator  prowadzi  rejestr  upoważnień  ZFŚS.  Wzór  rejestru

stanowi załącznik numer 6a.

5. Każdy  kto  przetwarza  dane  osobowe  związane  z  ZFŚS  składa

oświadczenie o poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7a

6. Administrator  prowadzi  rejestr  oświadczeń  ZFŚS.  Wzór  rejestru

stanowi załącznik numer 8a

§ 28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zasady opisane w niniejszym dokumencie są przestrzegane

przez  osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych  ze

szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.

2.  Dokument  niniejszy  obowiązuje  od  dnia  jego  zatwierdzenia  przez

administratora danych.

Data dokumentu: 2021-
03-02

Wersja dokumentu: 
1.0
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