
1 
 

 
 
 
 
 
 

Ochrona Danych Osobowych 
Sztaby WOŚP 

  



2 
 

Przepisy prawa: 
 RODO  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
 Wytyczne Grupy roboczej Art. 29 
 Kodeksy branżowe, wykazy PUODO 
 Inne przepisy i ustawy określające zakres i czas przetwarzania danych osobowych pod kątem reali-

zowania różnych świadczeń np.: Prawo pracy, Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i inne.  

Podstawowe definicje  
Dane osobowe. 
Abyśmy mogli mówić o danych osobowych muszą one spełniać następujące warunki: 
1. Dane muszą dotyczyć zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, 

której dane dotyczą) 
2. Dane te muszą umożliwiać zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni, lub pośredni (wszelkie 

rozsądne prawdopodobne sposoby – koszt, czas, technologia, postęp technologiczny) 
3. Dane za pomocą których możemy identyfikować taką osobę to w szczególności: 

3.1. Imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 
3.2. Jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psy-

chiczną, ekonomiczną, kulturową, lub społeczną tożsamość 
3.2.1. Dane ujawniające pochodzenie rasowe, lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania re-

ligijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
3.2.2. Dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, lub orienta-

cji seksualnej 
3.2.3. Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa 

Administrator danych 
Administrator, to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samo-
dzielnie lub wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych 

Administrator IT 
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad zabezpieczeniem i odpowiednim funkcjonowaniem systemów in-
formatycznych/aplikacji, w których przetwarzane są dane osobowe. Administrator IT może być pracow-
nikiem Administratora danych jak i firm/y zewnętrznych/ej realizujących/ej usługi IT. 

Inspektor Ochrony Danych – IOD 
Osoba w organizacji odpowiedzialna za ochronę danych osobowych. Do zadań IOD należą między in-
nymi: informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych 
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, monitorowanie przestrzegania tych przepi-
sów w organizacji, szkolenie pracowników w zakresie poprawnego przetwarzania danych osobowych.  

Przetwarzanie danych osobowych 
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zesta-
wach danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, or-
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ganizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglą-
danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostęp-
nianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,  

Szczególne kategorie danych 
To dane dawniej nazywane danymi wrażliwymi ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy po-
lityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane ge-
netyczne i biometryczne, dane o stanie zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.  

PUODO 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy. 

Zbiór danych 
Uporządkowany zestaw danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od 
tego, czy zestaw ten jest w postaci elektronicznej czy papierowej, scentralizowany, zdecentralizowany, 
czy rozproszony funkcjonalnie czy geograficznie. 

Odbiorca danych 
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane oso-
bowe, niezależnie od tego czy jest stroną trzecią.  

Podmiot przetwarzający 
Nazywany również procesorem to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny pod-
miot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych. Może przetwarzać dane tylko 
w celu wyznaczonym przez administratora danych i nie może przetwarzać ich w swoich celach. 

Strona trzecia 
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba której dane dotyczą, 
administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które z upoważnienia Administratora Danych, lub 
podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane. 

Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych 
Za zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo odpowiedzialny jest Admi-
nistrator Danych, a ich prawidłowe przetwarzanie musi spełniać określone kryteria. 

Obowiązki administratora 
1. Zapewnienie podstawy prawnej – administrator przed rozpoczęciem zbierania danych określa pod-

stawę ich zbierania; 
2. Określenie czasu przetwarzania – administrator przed rozpoczęciem zbierania danych określa czas 

ich przetwarzania; 
3. Obowiązek informacyjny – to powiadomienie podmiotu danych, w sposób jasny i powszechnie zro-

zumiały o następujących rzeczach: 
3.1. Kto zbiera jego dane, czyli kto jest administratorem danych, należy podać pełną nazwę, dane 

adresowe i kontaktowe; 
3.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony; 
3.3. Cel w jakim przetwarzane są dane oraz podstawę prawną; 
3.4. Czas przez jaki dane będą przetwarzane, lub przepisy to regulujące; 
3.5. Informacje o odbiorcach lub grupach odbiorców danych. 
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3.6. O prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu; 
3.7. O Możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3.8. O profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 
3.9. O zamiarze przekazania do państwa trzeciego.  

4. Zabezpieczenie danych – stworzenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, oraz organizacyj-
nych zapewniających odpowiednie, zgodne z prawem przetwarzanie danych.    

5. Prowadzenie dokumentacji operacji przetwarzania na którą składa się obowiązkowo miedzy innymi: 
5.1. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, dotyczący przetwarzania danych osobo-

wych w swoim celu, który na żądanie musi przedstawić organowi nadzorczemu.  
5.2. rejestr kategorii czynności przetwarzania, czyli operacji wykonywanych w imieniu innego admi-

nistratora, bez wpływu na cele przetwarzania, na ten rejestr składają się następujące informa-
cje: 

5.2.1. nazwa i dane kontaktowe pomiotu/ów przetwarzającego/cych, oraz nazwa i dane kontak-
towe administratora/ów oraz gdy ma to zastosowanie ich przedstawicieli i inspektorów 
ochrony danych; 

5.2.2. kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów; 
5.2.3. gdy ma to zastosowanie informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego, wraz 

z dokumentacją zabezpieczeń 
5.2.4. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków  bezpieczeń-

stwa;  
6. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu – w przypadku naruszenia ochrony da-

nych, jeśli jest to wymagane, Administrator Danych musi powiadomić organ nadzorczy o incydencie 
w ciągu 72 godzin od momentu kiedy naruszenie zostało zidentyfikowane;  

7. Zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony jej danych osobowych - jeżeli naruszenie ochrony danych 
osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, admi-
nistrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Jeśli jed-
nak zawiadomienie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, wydany zostaje publiczny komu-
nikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, 
zostają poinformowane w równie skuteczny sposób. 

Dopuszczenie osób do przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator Danych lub osoba wyznaczona przez niego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa 

nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawierające informacje o zbiorze danych 
i zakresie przetwarzania do jakiego dana osoba została dopuszczona. 

2. Każda osoba odbierając nadane jej upoważnienie do przetwarzania danych osobowych podpisuje 
oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, 
które obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia lub zleconej pracy. 

3. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest do ich ochrony w 
sposób zgodny z RODO, oraz polityką bezpieczeństwa określoną przez Administratora Danych. 

4. Każda osoba przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych zostaje prze-
szkolona z zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Administratora Danych.  

5. Upoważnienie wygasa wraz z ustaniem stosunku zatrudnienia lub zakończeniem wykonywania czyn-
ności związanych z przetwarzaniem danych osobowych określonych umową zlecenia / o dzieło oraz 
umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Zgodność z prawem – dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie w przypadkach, 

gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1.1. Osoba której dane dotyczą wyrazi na to zgodę. 
1.2. Przetwarzane jest niezbędne np. do wykonania umowy 
1.3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administrato-

rze danych 
1.4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 

innej osoby fizycznej 
1.5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi 
1.6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów rea-

lizowanych przez administratora. 
2. Rzetelność – dane muszą być przetwarzane starannie, aby uniknąć błędów, zgodnie z wytycznymi. 
3. Przejrzystość – dane muszą być przetwarzane w taki sposób, aby osoby których dane dotyczą wie-

działy kto i w jaki sposób będzie przetwarzał ich dane.   
4. Ograniczenie celu – dane przetwarzamy w celu w którym zostały zebrane, nie przetwarzamy danych 

w innym celu, bez dodatkowej zgody osoby której dane dotyczą. 
5. Minimalizacja danych – ilość przetwarzanych danych ograniczamy do niezbędnego minimum wy-

starczającego do realizacji celu przetwarzania. 
6. Prawidłowość – przetwarzane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym i należy podjąć roz-

sądne działania, aby nieprawidłowe dane w świetle celów ich przetwarzania, zostały sprostowane 
lub usunięte.  

7. Ograniczenie przechowywania – dane przetwarzamy tylko przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, lub czas określony adekwatnymi do celu przepisami prawa.  

8. Integralność i poufność – dane przetwarzamy w sposób zapewniający  odpowiednie bezpieczeństwo 
danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przy-
padkową utratą, , zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych 
lub organizacyjnych. 

9. Rozliczalność – dane przetwarzamy w sposób umożliwiający wykazanie prawidłowego i zgodnego z 
prawem przetwarzania danych.  

Prawa osób, których dane dotyczą 
1. Prawo do informacji – osoba której dane dotyczą musi otrzymać informację o tym co będzie się 

działo z jej danymi. Prawo to realizowane jest przez obowiązek informacyjny realizowany przez ad-
ministratora danych. Dodatkowo administrator na żądanie osoby której dane dotyczą musi udzielić 
jej informacji na temat jej danych. Odpowiedzi należy udzielić bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w 
terminie miesiąca od dnia zapytania, w przypadku skomplikowanego zapytania ten termin po poin-
formowaniu osoby można przedłużyć o kolejne dwa miesiące; 

2. Prawo dostępu do swoich danych + żądanie kopii – osoba której dane dotyczą ma prawo wglądu do 
swoich danych, a gdy zajdzie potrzeba ma prawo zażądania ich kopii; 

3. Prawo do sprostowania danych – osoba której dane dotyczą ma prawo do aktualizacji swoich danych, 
a administrator musi jej to umożliwić;  
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4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – to prawo osoby której dane dotyczą, do żądania 
ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeśli występują przesłanki z Art. 18 ust. 1 RODO, admi-
nistrator może wtedy jedynie przechowywać dane do czasu wyjaśnienia sprawy;  

5. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do prze-
twarzania danych, a osoba której dane dotyczą zażądała usunięcia, administrator musi usunąć te 
dane, a jeśli przekazał je dalej lub upublicznił, to podejmując rozsądne działania i środki techniczne 
by poinformować administratorów przetwarzających te dane o żądaniu ich usunięcia; 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sy-
tuacją osoby której dane dotyczą, ma ona prawo wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania 
jej danych osobowych i administratorowi nie wolno ich już dalej przetwarzać, chyba że wykaże ist-
nienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wo-
bec praw i wolności osoby której dane dotyczą;  

7. Prawo do odwołania zgody – osoba której dane dotyczą może odwołać swoją zgodę 
8. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu – Osoba która uzna że administrator źle, lub nie-

zgodnie z prawem przetwarza jej dane, może wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

9. Prawo do odszkodowania – osoba której dane dotyczą ma prawo do odszkodowania od administra-
tora (jeśli przetwarzanie naruszy przepisy RODO), lub podmiotu przetwarzającego (jeśli nie dopełnił 
obowiązków nałożonych na niego, albo działał poza instrukcjami administratora). Dochodzić swoich 
praw można przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie miejsca prowadzenia działal-
ności administratora.  

10. Prawo do przenoszenia danych – osoba której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora 
swoje dane w powszechnie używanym, formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przeka-
zać te dane innemu administratorowi.  

Realizacja praw osób których dane dotyczą 
Każda osoba której dane są przetwarzane ma swoje prawa i może z nich skorzystać w każdej chwili. 
Żądania takie mogą być skierowane zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną. W przypadku takiego 
żądania należy skierować je do IOD Fundacji WOŚP na adres ochronadanych@wosp.org.pl.  

Zbieranie danych – zgoda osoby 
Zbierając dane osobowe należy pamiętać, że jednym z podstawowych praw osób których dane dotyczą, 
jest prawo do informacji o tym kto i w jakim celu ich dane zbiera. Niezależnie od formy zbierania tych 
danych, elektroniczna, papierowa czy mieszana, obowiązek informacyjny musi być spełniony. Podstawa 
zbierania danych może być różna, raz będzie to interes administratora jak np. monitoring, innym razem 
przepisy innej ustawy jak np. zatrudnianie pracownika, innym razem jak w przypadku np. newsletteru 
zgoda osoby.  

Aby wyrażona zgoda była ważna, musi spełniać poniższe warunki. 
1. Rozliczalność. Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba której dane dotyczą, wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych. 
2. Nie może być łączona. Jeżeli zgoda wyrażana jest w oświadczeniu, które dotyczy również innych 

kwestii, zapytanie musi być przedstawione w sposób pozwalający na wyraźne odróżnienie jej od 
pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie.  

3. Łatwe cofnięcie zgody. Osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie cofnąć taką 
zgodę, a wycofanie zgody musi być równie proste jak jej wyrażenie. 
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4. Dobrowolność zgody. Zgoda musi być dobrowolna, nie może być uzależniona od wykonania innych 
czynności przez administratora na rzecz tej osoby. Np. zakup w sklepie internetowym, nie może być 
uzależniony od zgody na przesyłanie informacji marketingowych.  

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom 
1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w następujących przypadkach: 

1.1. na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost okre-
ślonym w przepisach, 

1.2. na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych na podstawie prze-
pisów prawa, 

1.3. na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia 
danych. 

2. Dane osobowe udostępnia się podmiotom współpracującym na podstawie pisemnej umowy, pod 
warunkiem, że istnieją podstawy prawne udostępnienia danych. 

3. Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na pisemny umotywowany wniosek, chyba 
że istnieją przepisy stanowiące inaczej. 

4. W przypadku wpłynięcia wniosku o udostępnienie danych osobowych należy przekazać go nie-
zwłocznie do IOD Fundacji WOŚP na adres ochronadanych@wosp.org.pl.  

Powierzanie przetwarzania danych osobowych 
Zlecanie jakichkolwiek czynności, związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Sztabu 
i wolontariuszy Finału WOŚP podmiotom zewnętrznym, jest formą powierzenia przetwarzania danych 
osobowych i należy je wcześniej skonsultować z Fundacją WOŚP i uzyskać zgodę na takie czynności. 

Przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na nośnikach papierowych 
1. Dane osobowe, zawarte w dokumentacji papierowej, mogą być przetwarzane jedynie przez osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszymi zasadami. 
2. Decyzję o dopuszczeniu osoby do przetwarzania danych osobowych na nośnikach papierowych po-

dejmuje Szef Sztabu, który zarządza procesami przetwarzania danych w Sztabie. 
3. Kopie papierowe z danymi osobowymi muszą być przechowywane w zamykanych na klucz nieosz-

klonych szafach, szufladach lub sejfach. Obowiązuje tzw. „polityka czystego biurka”. 

Polityka czystego biurka 
Polityka czystego biurka obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych u danego Administratora 
Danych. Za pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę fizyczną wykonującą pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, doktoranta, studenta i ucznia, niebędący pracownikami, oraz wolontariu-
sza, jak również osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującą z Admini-
stratorem Danych. 
1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przechowywania na biurku tylko tych dokumentów, które są 

mu niezbędne w danym momencie pracy do wykonania bieżących zadań. 
2. Na biurku nie mogą znajdować się napoje w pojemnikach grożących rozlaniem płynu. 
3. Zabronione jest zapisywanie haseł i pozostawianie ich w miejscach widocznych lub dających łatwo 

się znaleźć np. szafka/szuflada przy biurku. 
4. Po zakończonej pracy pracownik zobowiązany jest odłożyć wszystkie dokumenty zawierające dane 

osobowe do zamykanej na klucz szafy/szuflady. 
5. Po zakończonej pracy pracownik zobowiązany jest wyłączyć, lub zablokować swój komputer. 
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6. Podczas chwilowego opuszczania stanowiska pracy, pracownik zobowiązany jest zablokować swój 
komputer. 

7. Komputery przenośne pracownik zobowiązany jest przypiąć linką zabezpieczającą do biurka lub in-
nych elementów nieruchomych, w sposób uniemożliwiający ich zabranie bez użycia kluczyka/szyfru. 

8. Pracownik zobowiązany jest do niszczenia dokumentów niepotrzebnych w taki sposób, aby nie było 
możliwe odtworzenie zawartych w nich informacji, np. w niszczarce. 

9. Zabronione jest pozostawianie osób nie będących pracownikami, w obrębie stanowiska pracy bez 
nadzoru, oraz umożliwianie im wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe, lub wrażliwe 
dla pracodawcy. 

Komunikacja elektroniczna 
Wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców 
Wysyłka korespondencji masowej (do wielu użytkowników), powinna odbywać się za pomocą odpo-
wiednich narzędzi np. GetResponse, SerwerSMS, FreshMail (lub innych z którymi mamy podpisane sto-
sowne umowy powierzenia), które uniemożliwiają adresatowi poznanie danych innych adresatów. W 
przypadku kiedy taką korespondencję wysyłamy używając zwykłej poczty elektronicznej, należy pamię-
tać, aby adresy odbiorów umieszczać w okienku UDW, co powoduje, że adresy poszczególnych odbior-
ców nie są wzajemnie widoczne.  

Przesyłanie danych osobowych 
W przypadku kiedy potrzebujemy wysłać dane osobowe lub inne poufne dokumenty za pomocą środ-
ków elektronicznych musimy pamiętać, że nie możemy wysyłać danych w sposób otwarty. W takich 
przypadkach wysyłany dokument należy zaszyfrować, natomiast klucz odszyfrowujący przesłać adresa-
towi innym kanałem np. SMS. 

Naruszenie danych osobowych 

Istota naruszenia danych osobowych 
1. Incydentem w zakresie naruszenia danych osobowych jest sytuacja powodująca utratę poufności, 

integralności lub dostępności przetwarzanych danych. 
2. Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego ujawnienia danych, 

udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym, zabrania danych przez 
osobę nieupoważnioną, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego, a w szcze-
gólności:  
2.1. nieautoryzowany dostęp do danych,  
2.2. nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych,  
2.3. udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom,  
2.4. nielegalne ujawnienie danych,  
2.5. pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.  

Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych 
1. Każdy kto stwierdzi lub podejrzewa fakt naruszenia danych osobowych, jest zobowiązany natych-

miast zgłosić to Szefowi Sztabu, a jeśli nie będzie takiej możliwości bezpośrednio do IOD Fundacji 
WOŚP. Szef Sztabu zgłasza fakt IOD Fundacji WOŚP na adres ochronadanych@wosp.org.pl w termi-
nie 24 godzin od momentu kiedy się o incydencie dowiedział.  

2. Typowe sytuacje, gdy użytkownik powinien powiadomić Inspektora ochrony danych: 
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2.1. ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazują na próbę włamania; 
2.2. dokumentacja jest niszczona bez użycia niszczarki; 
2.3. fizyczna obecność w budynku lub pomieszczeniach osób zachowujących się podejrzanie;  
2.4. otwarte drzwi do pomieszczeń, szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe, stwierdzone nie-

prawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania informacji (otwarte szafy, 
biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydru-
kach), kliszy, folii, zdjęciach, płytach CD w formie niezabezpieczonej itp. 

2.5. niewylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych w drukarce, 
na ksero, niezamknięcie pomieszczenia z komputerem, niewykonanie w określonym terminie 
kopii bezpieczeństwa, prace na informacjach służbowych w celach prywatnych, 

2.6. ustawienie monitorów pozwala na wgląd osób postronnych w dane osobowe; 
2.7. wynoszenie danych osobowych w wersji papierowej lub elektronicznej poza obszar przetwa-

rzania bez upoważnienia; 
2.8. udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym w formie papierowej, elektro-

nicznej lub ustnej; 
2.9. stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez odpowied-

niego upoważnienia (autoryzacji); 
2.10. telefoniczne próby wyłudzenia danych osobowych; 
2.11. kradzież komputerów lub twardych dysków z danymi osobowymi; 
2.12. utrata kontroli nad kopią danych osobowych; 
2.13. maile zachęcające do ujawnienia identyfikatora i/lub hasła; 

Naruszenie danych osobowych - odpowiedzialność 
Wobec osoby, która w przypadku naruszenia danych osobowych nie podjęła działania określonego w 
niniejszym tekście, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasa-
dami, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne lub porządkowe. Użytkownik nieprzestrzegający zasad, 
określonych w niniejszej Instrukcji, ponosi odpowiedzialność karną na podstawie art. 266-269, 287 Kodeksu Kar-
nego. 

  


