
Polityka Prywatności 
1 Wprowadzenie 

1.1 Podstawa prawna 

Niniejsza Polityka Prywatności serwisu (dalej Serwis) ma na celu określenie zasad i sposobu przetwarzania 

danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej Użytkownik) uwzględniając wymogi Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

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

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej 

części dokumentu RODO. 

1.2 Cel 

Celem wprowadzenia niniejszej polityki jest ustalenie sposobu przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora, tak aby proces ten odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewniał 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa, chroniący prawa i wolności osób, których dane dotyczą. 

2 Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 37 pkt. 1 lit. a-c RODO, dla których 

powołanie Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, jest obowiązkowe: 

„Przetwarzania dokonuje organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania 

przez nie wymiaru sprawiedliwości”. 

2.1 Dane kontaktowe 

1. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@groteska.pl lub telefonicznie 

pod numerem 12 633 48 22. 

2.2 Zadania 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy: 

1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 

dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub 

państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie 

danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 

4. Współpraca z organem nadzorczym; 

5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w 

stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

6. Ponadto, IOD będzie prowadzić lub koordynować prowadzenie przez Administratora Rejestru 

czynności przetwarzania lub Rejestru kategorii czynności zgodnie z art. 30 RODO. 

7. Wyznaczając IOD, Administrator może powierzyć mu także inne zadania, związane z ochroną danych 

osobowych. 
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2.3 Kwalifikacje i niezależność organizacyjna 

1. Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności 

wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia 

zadań, o których mowa w art. 39 RODO. 

2. Inspektor Ochrony Danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu 

przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. 

3. Administrator zapewnia Inspektorowi Ochrony Danych niezależność organizacyjną, w pełnieniu jego 

funkcji, tj. IOD podlega bezpośrednio Administratorowi, a w sytuacji, kiedy jest on wyznaczony spośród 

Personelu, następuje wyraźne rozdzielenie zakresu jego obowiązków, tak aby wyeliminować 

ewentualny konflikt interesów. 

3 Zasady przetwarzania danych osobowych 

3.1 Zasady ogólne 

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe są: 

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą 

(„zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób 

niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”); 

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 

(„minimalizacja danych”); 

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane 

osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte 

lub sprostowane („prawidłowość”); 

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie 

dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można 

przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w 

interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na 

mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, 

których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”); 

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym 

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 

zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych 

(„integralność i poufność”). 

2. Administrator dokumentuje proces przetwarzania w celu wykazania, że są one przetwarzane zgodnie z 

obowiązującym prawem („rozliczalność”), a w szczególności prowadzi następujące rejestry i wykazy: 

a. wykaz osób upoważnionych; 

b. wykaz przetwarzanych danych osobowych wraz z podaniem miejsca przetwarzania, zastosowanych 

zabezpieczeń, używanych systemów informatycznych, podstawy prawnej oraz czasu przechowywania; 

c. rejestr czynności przetwarzania oraz jeśli to konieczne, rejestr kategorii czynności przetwarzania; 

d. rejestr naruszeń ochrony danych osobowych; 

e. rejestr wniosków osób, dotyczących: prawa do udzielenia informacji o przetwarzanych danych, prawa 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub zgłoszenia sprzeciwu; 

f. rejestr podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora; 

g. dokumentuje proces oceny skutków przetwarzania i analizy ryzyka w dokumencie „Przegląd procesów 

przetwarzania i ocena skutków oraz ryzyka”. 

3.2 Zgodność z prawem 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy co najmniej jeden z 

warunków podanych poniżej jest spełniony: 



1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów. 

 

Administrator rejestruje fakt udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, w 

formie papierowej lub elektronicznej. Np. podpis osoby na dokumencie, potwierdzenie przesłane 

pocztą elektroniczną, odnotowanie udzielenia zgody w systemie informatycznym, służącym do 

przetwarzania danych osobowych. Udzielenie zgody musi być jednoznaczne, dotyczyć ściśle 

określonych celów (zgoda dla każdego celu osobno) i nie może być domniemane. 

 

Osoba ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym 

momencie. Administrator prowadzi rejestr wycofanych zgód w formie papierowej lub elektronicznej, 

odnotowując co najmniej: datę wycofania zgody, cel, którego zgoda dotyczyła oraz dane identyfikujące 

osobę, analogiczne do tych, których przekazała, udzielając zgodę. 

 

2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej. 

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, 

jest dzieckiem. 

3.3 Obowiązek informacyjny – przejrzystość przetwarzania 

1. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo 

dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji 

o przetwarzanych jej danych osobowych. 

2. Administrator w czasie pozyskiwania danych osobowych podaje następujące informacje: 

a. swoją tożsamość i dane kontaktowe, oraz gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe 

swojego przedstawiciela; 

b. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 

c. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania; 

d. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione 

interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią; 

e. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 

f. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, 

art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 

zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia 

danych. 

3. Poza informacjami, o których mowa powyżej, podczas pozyskiwania danych osobowych Administrator 

podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności 

i przejrzystości przetwarzania: 

a. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

ustalania tego okresu; 



b. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o 

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

c. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 

9 ust. 2 lit. a) RODO – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

e. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania 

i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych; 

f. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla 

osoby, której dane dotyczą. 

4. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania 

dostępu do nich. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach 

– elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile 

innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. 

5. Administrator udziela w/w informacji na wniosek osoby bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 

miesiąca od otrzymania wniosku. 

3.4 Prawo do sprostowania danych 

a. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego 

sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem 

celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia. 

b. Administrator informuje o sprostowaniu, którego dokonał, każdego odbiorcę, któremu 

ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać 

niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych 

odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 

3.5 Prawo do bycia zapomnianym 

c. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 

dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 

dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 

b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania; 

c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie 

występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, 

wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; 

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w 

prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 

d. Administrator odmawia usunięcia danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne: 

a. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 



b. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi; 

c. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 

lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO; 

d. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub 

do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o 

którym mowa, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub 

e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

e. Administrator informuje o usunięciu danych osobowych, którego dokonał, każdego odbiorcę, 

któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać 

niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych 

odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 

3.6 Ograniczenie przetwarzania 

1. Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych osobowych na wniosek osoby, której dane 

dotyczą, w następujących przypadkach: 

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

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

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – 

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

2. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania, którego dokonał, każdego odbiorcę, któremu 

ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie 

dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, 

której dane dotyczą, tego zażąda. 

3.7 Prawo do przenoszenia danych 

1. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody lub przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany, przysługuje prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła 

administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze 

strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. 

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane 

osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 

technicznie możliwe. 

3.8 Prawo do sprzeciwu 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 

ust. 1 lit. e) lub f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 



publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; lub przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej 

danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu 

bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o 

prawie do sprzeciwu oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 

4 Powierzenie przetwarzania 

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, który będzie 

przetwarzał te dane w jego imieniu. 

2. Przed powierzeniem przetwarzania Administrator dokonuje oceny czy podmiot przetwarzający 

gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności, Administrator ocenia czy podmiot przetwarzający 

wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania. 

3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu 

prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot 

przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel 

przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa 

administratora. 

4. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe w powierzenie innemu podmiotowi, ale tylko 

pod warunkiem zapewnienia, że podmiot ten gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych, zgodny z przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa stosowanymi przez 

Administratora. 

5. Administrator prowadzi rejestr podmiotów przetwarzających, którym powierzył dane do przetwarzania. 

5 Rejestrowanie czynności przetwarzania 

W trybie art. 30 RODO Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, których 

jest administratorem oraz, jeżeli ma to miejsce, rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w 

imieniu administratora, jako podmiot przetwarzający. 

6 Bezpieczeństwo danych osobowych 

6.1 Stosowane zabezpieczenia organizacyjne i techniczne 

1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym nadano pisemne 

upoważnienia. Administrator prowadzi rejestr osób upoważnionych. 

3. Osoby upoważnione do przetwarzania zostały przeszkolone z zasad bezpieczeństwa oraz złożyły 

oświadczenia o zachowaniu poufności. 



4. Zastosowano odpowiednie zabezpieczenia techniczne: 

a. Zabezpieczenia miejsc przetwarzania, 

b. zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej, 

c. zabezpieczenia programów i baz danych, 

5. Wprowadzono odpowiednie metody i środki uwierzytelniania. 

6. Wprowadzono odpowiednie procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy na stanowiskach, 

gdzie następuje przetwarzanie danych osobowych. 

7. Wprowadzono odpowiednie procedury tworzenia kopii zapasowych. 

8. Wprowadzono odpowiednie sposoby przechowywania i przesyłania elektronicznych nośników 

informacji i wydruków. 

9. Zastosowano odpowiednie zabezpieczenia systemów informatycznych przed wirusami 

komputerowymi i nieautoryzowanym dostępem. 

7 Naruszenia ochrony danych osobowych 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator przeprowadza 

analizę okoliczności wystąpienia naruszenia. 

2. W sytuacji stwierdzenia, że naruszenie może powodować ryzyko wystąpienia naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, Administrator niezwłocznie, ale nie później niż w czasie 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia, informuje o tym organ nadzorczy. 

3. Informacja przekazana organowi nadzorczemu zawiera co najmniej: 

a. opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać 

kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów 

danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 

b. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu 

kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; 

c. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych; 

d. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu 

ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego 

ewentualnych negatywnych skutków. 

4. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia także osobę, której dane 

dotyczą, o takim naruszeniu. Zawiadomienie to nie jest wymagane w następujących przypadkach: 

a. administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały 

zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak 

szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych 

osobowych; 

b. administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka 

naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; 

c. wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny 

komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, 

zostają poinformowane w równie skuteczny sposób. 

5. Administrator prowadzi rejestr naruszeń, w którym dokumentuje okoliczności naruszenia ochrony 

danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.    


