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I. PREAMBUŁA 

 

Zarząd Spółki pod firmą ASEKOL PL Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej 

ASEKOL lub Spółka) świadom wagi zagadnień związanych z ochroną praw i wolności 

osób fizycznych a w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, 

w tym w szczególności praw osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza, mając 

za cel właściwą i skuteczną ochronę tych danych deklaruje: 

1. zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i 

usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych 

osobowych 

2. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób 

przetwarzających dane osobowe w Spółce w zakresie bezpieczeństwa tych 

danych, 

3. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych 

osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków 

pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez 

zatrudnione osoby, 

4. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami 

powołanymi do ochrony danych osobowych. 

Dążąc do pełnego, właściwego i optymalnego wdrożenia w ASEKOL wszystkich 

obowiązków ciążących na Administratorze, zakreślonych przepisami 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  (O.J. L 

119/1) oraz odpowiednimi przepisami krajowymi, ASEKOL uznaje za niezbędne 

przyjęcie, wdrożenie oraz właściwe i pełne wykonywanie niniejszego Regulaminu.  

Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych przez ASEKOL (zwany dalej 

Polityką Bezpieczeństwa) stanowi Regulamin wewnętrzny obowiązujący wszystkich 

pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

 

 

II. DEFINICJE 

Ilekroć w Polityce Bezpieczeństwa jest mowa o: 

1. Administratorze - rozumie się ASEKOL 
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2.  ASEKOL - rozumie się ASEKOL PL Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146 Warszawa) przy ul. 

Komitetu Obrony Robotników nr 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000523213, nr BDO 000006411  

3. Danych osobowych (Danych) -  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; 

4. Haśle - rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, 

znany jedynie uprawnionemu pracownikowi do pracy w systemie 

informatycznym 

5. Identyfikatorze użytkownika - rozumie się przez to ciąg znaków literowych, 

cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący uprawnionego pracownika 

przetwarzającego dane osobowe w systemie informatycznym;  

6. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa 
danych osobowych 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;  

7. Odbiorcy danych oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 

jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od 

tego, czy jest stroną trzecią 

8. Organie nadzoru – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo inny 

niezależny organ publiczny, do którego kompetencji należy ochrona 

podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych osobowych w Unii 

Europejskiej,  

9. Podmiot Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu 
Administratora; 

10. Pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Spółkę na podstawie 

umowy o pracę lub kontraktu managerskiego albo innej podobnej umowy. 

11. Przetwarzaniu danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych 

na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 
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przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie 

12. Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych 
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; 

13. Raporcie - rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny 

zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych; 

14. Rozporządzenie – rozumie się przez to Rozporządzenie 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  (O.J. L 119/1) 

15. Strona trzecia rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 
jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administratora, 
podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub 
podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;  

16. Systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze 

sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi 

programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych 

17. Upoważnionym pracowniku – rozumie się przez to pracownika, któremu 

udzielono zgodnego z postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych 

18. Zbiorze danych - oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych 

dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten 

jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub 

geograficznie;  

19. Usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką 

ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane 

dotyczą;  

20. Zgodzie osoby, której dane dotyczą – 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;  

 

III. CELE I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. ASEKOL jako Administrator określa i ustala cele oraz sposoby przetwarzania 

danych osobowych wyrażone w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa.  

2. Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa danych 

osobowych poprzez wskazanie działań jakie należy wykonać oraz ustanowienie 

zasad i reguł postępowania jakich należy przestrzegać, aby właściwie wykonać 

obowiązki administratora danych osobowych oraz zapewnić przetwarzanie 

danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem a w szczególności z 

uwzględnieniem zasad i dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. 
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3. ASEKOL przetwarzając dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający stosuje te 

same zasady, metody oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych, jak w 

przypadku danych osobowych, których jest Administratorem, a także wykonuje 

obowiązki ciążące na Administratorze z mocy prawa.  

4. ASEKOL zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie 

następujących zasad wynikających z Rozporządzenia (zwane dalej Zasadami): 

a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”, co oznacza danych 

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 

której dane dotyczą  

b. „ograniczenie celu”, co oznacz zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie 

uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi 

celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, 

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie 

jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami;  

c. „minimalizacja danych”, co oznacza adekwatne, stosowne oraz ograniczone do 

tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane  

d. „prawidłowość”, co oznacza prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane dane; 

należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są 

nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie 

usunięte lub sprostowane  

e. „ograniczenie przechowywania”, co oznacza 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 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy 

Rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą  

f. „integralność i poufność”, co oznacza 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  

g. Rozliczalność, co oznacza odpowiedzialność za przestrzeganie Zasad 

i obowiązek wykazania ich przestrzegania.  

5. ASEKOL działając jako Administrator lub Podmiot Przetwarzający stosuje środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w 

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. ASEKOL przetwarza wyłącznie dane osobowe poniżej podanych kategorii osób 
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fizycznych:  

a. Osób ubiegających się o zatrudnienie, pracowników ASEKOL lub osób 

wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i ich rodzin – 

jako Administrator (określane dalej jako kategoria DOPZ),   

b. osób fizycznych świadczących we własnym imieniu usługi lub sprzedaż na 

rzecz ASEKOL – jako Administrator (określane dalej jako kategoria DOUS),   

c. osób fizycznych będących klientami ASEKOL, na rzecz których ASEKOL 

świadczy usługi lub osoby fizyczne działające w imieniu i na rzecz innych 

osób i jednostek organizacyjnych będących klientami ASEKOL – jako 

Administrator lub Podmiot Przetwarzający (określane dalej jako kategoria 

DOK). 

7. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim 

zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  

b. 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;  

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze danych;  

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym  

f. 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.  

8. Na żądanie osoby, której dane dotyczą i w zakresie tego żądania Administrator 

zmienia lub poprawia dane osobowe.    

9. Dane osobowe przetwarzana są jedynie przez upoważnionych pracowników w 

granicach upoważnienia. 

10. Dopuszcza się tworzenie zbiorów danych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze 

względów technicznych a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo 

poddanych anonimizacji. Do takich zbiorów stosuje się wszystkie postanowienia 

Polityki Bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczania danych osobowych.  

11. W przypadku gdy odpadnie cel lub podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych Administrator podejmuje decyzję o ich usunięciu. Wówczas dane 

osobowe usuwane są zarówno z systemów informatycznych jak i zewnętrznych 

nośników pamięci, zbiorów, zestawień, skoroszytów.  

12. Dane osobowe przetwarzane są przez ASEKOL na podstawie:  
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a. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, w celu przez nią wskazanym, 

b. art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów, przez okres 

trwania umowy i celu dochodzenia roszczeń z umowy przez okres do upływu 

terminów przedawnienia roszczeń i mogą być przekazane następującym 

odbiorcom: dalszym Podmiotom Przetwarzającym, świadczącym usługi 

doradcze, administracyjne, finansowe lub prawne, 

c. art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków 

podatkowych i fiskalnych oraz zabezpieczenia społecznego przez okres do 

upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz społecznych i mogą 

być przekazane następującym odbiorcom: organom administracji publicznej 

w tym podatkowej, ZUS oraz podmiotom świadczących usługi 

administracyjne, finansowe lub prawne, 

d. art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia - w celu wypełnienia przez Administratora 

obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań lub 

innych dokumentów z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów 

administracji publicznej, przez okres, w którym Administrator będzie 

prawnie zobowiązany do składania raportów, sprawozdań lub innych 

dokumentów do organów administracji rządowej i samorządowej a także 

przez okres w jakim ASEKOL jest zobowiązany do przechowywania tych 

raportów, sprawozdań lub dokumentów, jednakże nie krócej niż przez 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, 

e. art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci 

sporządzania raportów, statystyk, opracowań lub ofert, przez okres w 

którym Administrator przetwarza dane na podstawie ppkt. a-d i mogą być 

przekazywane następującym odbiorcom: dalszym Podmiotom 

Przetwarzającym, świadczącym usługi doradcze, administracyjne, finansowe 

lub prawne oraz administracji publicznej. 

 

IV. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Nadrzędnym obowiązkiem Administratora jest ochrona przetwarzanych przez 

niego danych osobowych. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:  

a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;  

b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności 

i odporności systemów i usług przetwarzania;  
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c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych 

i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków 

technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 

przetwarzania danych.  

2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administrator 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające 

z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 

osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

3. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna 

działająca z upoważnienia Administratora, która ma dostęp do danych 

osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że 

wymóg przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, 

Administrator jest obowiązany poinformować tę osobę o:  

a. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,    

b. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania 

informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców 

danych,  

c. prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do:  

i. poprawiania danych osobowych,  

ii. ich sprostowania,  

iii. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych.   

d. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek 

istnieje, o jego podstawie prawnej.   

- chyba że, osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa 

powyżej.   

5. Administrator udziela także w prostej i zrozumiałej formie informacji o: 

a. przewidywanym okresie w jakim dane osobowe będą przetwarzane lub 

kryteria ustalania tego okresu, 

b. podstawie przetwarzania danych osobowych,  

c. danych kontaktowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub 

Inspektora Ochrony Danych, jeżeli ich powołał, 

d. zamiarze przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego i 

stwierdzeniu lub braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia  ochrony wraz 

ze wzmianką o metodach zabezpieczenia tych danych oraz o możliwości 

uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych, 

e. prawie żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f. prawie do przenoszenia danych, 
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g. prawie do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzania danych 

osobowych (bez uszczerbku dla uprzedniego przetwarzania danych na 

podstawie zgody), 

h. prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, 

i. czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym 

lub warunkiem zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podana danych i 

jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych 

j. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, zasadach ich 

podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach takiego przetwarzania danych 

osobowych 

- chyba że, osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa 

powyżej 

6. Jeżeli Administrator zamierza przetwarzać dane osobowe w innym celu niż 

podany przy zbieraniu danych osobowych, informuje o takim innym celu przed 

dalszym przetwarzaniem, podając informacje, o których mowa w ustępach 

poprzedzających. 

7. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, 

niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie miesiąca, poinformować o 

przysługujących jej prawach oraz udzielić w zrozumiałem formie, odnośnie do jej 

danych osobowych, informacji, o : 

a.  czy zbiór istnieje, Administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej 

nazwie, a w przypadku gdy Administratorem danych jest osoba fizyczna - jej 

miejscu zamieszkania oraz imienia i nazwiska, 

b. celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, 

c. od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w 

powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,  

d. o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator jest 

zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji 

niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,  

e. sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach 

lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,  

f. planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach 

ustalenia takiego okresu, 

g. prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, 

h. czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym 

lub warunkiem zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podana danych i 

jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych 

i. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, zasadach ich 

podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach takiego przetwarzania danych 

osobowych 

j. przekazywaniu danych osobowych do Państwa Trzeciego i sposobach 

zabezpieczeń, 

8. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w pkt. 7, 
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udziela się na piśmie i doręcza nieodpłatnie jedną kopię przetwarzanych danych 

osobowych.  

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych w zbiorach danych 

nie są udostępniane stronie trzeciej, chyba że obowiązek udostępnienia wynika z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zostały przekazane innym 

Podmiotom Przetwarzającym zgodnie z Rozporządzeniem.  

10. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

Administrator uzupełnia, uaktualnia, prostuje dane, czasowo lub stale 

wstrzymuje przetwarzanie kwestionowanych danych lub usuwa je ze zbioru, 

chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich 

uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy. 

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego 

usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym), 

a Administrator usuwa bez zbędnej zwłoki 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 wobec przetwarzania danych 

osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania  

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego, któremu podlega Administrator;  

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania 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 wobec przetwarzania – 

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą.  
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13. Jeżeli na mocy pkt.12 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe 

można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, 

której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego. 

14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane 

osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz ma 

prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi, jeżeli:  

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

15. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy pkt.14 osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez 

Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe.  

16. 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 podstawie wskazanej w art. 6 

ust.1 pkt.f Rozporządzenia (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 

Administratora lub przez stronę trzecią). Administratorowi danych 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.  

17. 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. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, 

wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, 

danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  

18. Niezależnie postanowień wskazanych w pkt. 11,12,16,17, Administrator może 

przetwarzać dane osobowe, osoby, której dane dotyczą jeżeli takie uprawnienie 

dla Administratora danych nadal wynika z Rozporządzenia.  

19. Administrator przetwarzając dane osobowe nie dokonuje profilowania i nie 

podejmuje decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych.   
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V. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wszyscy pracownicy ASEKOL zobowiązani są do przestrzegania i ochrony 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa i 

Rozporządzeniem. 

2. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom przed dopuszczeniem do pracy oraz 

okresowo szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.   

3. Administrator w wykonaniu Polityki Bezpieczeństwa ustala i wdraża Instrukcję 

użytkowania systemu informatycznego (zwana dalej Instrukcją), która stanowi 

załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa. 

4. W celu skonkretyzowania wymagań związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych na konkretnych stanowiskach pracy Administrator może wprowadzać 

instrukcje stanowiskowe, szczegółowo określające podstawowe obowiązki 

pracownicze i tryb wykonywania zadań związane z przetwarzaniem danych 

osobowych.    

5. W ramach ochrony danych osobowym ASEKOL może przydzielać poszczególnym 

pracownikom następujące zadania i obowiązki: 

a) bieżące monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z Polityką 

Bezpieczeństwa, 

b) przydzielanie uprawnień pracownikom do dostępu do danych osobowych 

(uprawnieni pracownicy) 

c) nadzór nad osobami wykonującymi Politykę Bezpieczeństwa, 

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych,, 

e) nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji,  

f) podejmowanie działań prewencyjnych w ramach ochrony danych osobowych  

g) wdrażanie działań naprawczych w przypadku naruszenia Polityki 

Bezpieczeństwa, w szczególności powoływanie grupy roboczej ds. usunięcia 

naruszeń 

h) aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa,  

i) przygotowanie założeń do Instrukcji, w tym informacji technicznych 

j) wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony danych osobowych, w 

szczególności zleconych przez Organ Nadzoru.   

k) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności przez:  

i) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania 

dla Organu Nadzoru,  

ii) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych 

osobowych wdrożonych w Spółce oraz przestrzegania zasad w niej 

określonych,  
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iii) zapewnianie zapoznania pracowników, a w szczególności osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych oraz szkolenia z zakresu ochrony danych 

osobowych;  

l) współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla 
tego organu, 

m) udzielanie na żądnie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 
monitorowanie wykonania.   

6. W celu nadzorowania właściwego, zgodnego Rozporządzeniem, przestrzegania 

zasad przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz 

zapewnienia utrzymania tych systemów w pełnej sprawności operacyjnej należy 

wyznaczyć administratora systemu informatycznego (ASI). 

7. Do obowiązków ASI jeżeli został powołany należy w szczególności: 

a) zarządzanie systemem informatycznym, w tym zabezpieczenie, utrzymanie i 

konserwacja, 

b) zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym  

c) zapewnienie szkolenia i dostępu do sytemu uprawnionym pracownikom, 

d) zarządzanie kopiami zapasowymi, 

e) zapewnienie poufności danych osobowych znajdujących się w systemie 

informatycznym 

f) zapewnienie właściwego wykonywania „obowiązku informacyjnego” , 

g) aktualizacja Instrukcji, 

h) współdziałanie z IOD, jeżeli został powołany. 

7. W przypadku, gdy ASEKOL uzna za stosowne lub ilość zatrudnianych osób wyniesie 

minimum 250 albo przetwarzanie danych osobowych, którego dokonuje ASEKOL, 

może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, 

nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych 

osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, wówczas tworzy się 

rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 

 

B. WYKAZ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych dozwolone jest wyłącznie na terenie budynków i 

pomieszczeń wskazanych w ust.2 i 3 

2. Dane osobowe przetwarzane są w budynku biurowym w siedzibie Spółki 

znajdującym się w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 56 w 

Warszawie, 

3. Dane osobowe przetwarzane są obszarze całego biura ASEKOL znajdującego się w 

w/w budynku (dalej Biuro) zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i w 

systemach informatycznych. Nie wydziela się stref przetwarzania danych 

osobowych. Każde z pomieszczeń na terenie Biura powinno być zabezpieczone w 

sposób wskazany w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa.   
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C. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe przetwarzane są przez ASEKOL w następujących zbiorach danych 

osobowych: 

a) Zbiór rozproszony AsIS: system informatyczny, katalog papierowy 

b) Zbiór rozproszony ELEKTROSEGREGACJA: system informatyczny, katalog 

papierowy, 

c) Zbiór rozproszony KADRY: system informatyczny, katalog papierowy, 

d) Zbiór rozproszony CRM: system informatyczny, 

2. Wszystkie zbiory danych osobowych dostępne są w Biurze.  

3. Kategorie danych osobowych przetwarzane w zbiorach danych: 

a) AsIS: DOUS/DOK, 

b) Elektrosegregacja: DOK 

c) KADRY: DOPZ,DOUS 

d) CRM: DOK 

4. Dane osobowe ze zbiorów danych osobowych przechowywane są poza systemami 

informatycznymi w wersji papierowej w skorowidzach, kartotekach, aktach 

personalnych w dyspozycji upoważnionych pracowników. 

5. System informatyczny obsługiwany jest przy pomocy końcowych terminali 

(telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) znajdujących się w Biurze.  

6. Dostęp do systemu informatycznego, końcowych terminali jak i do zbiorów danych 

jest zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych w sposób wskazany w 

Instrukcji. 

 

D. OPIS ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

 

1. Wprowadza się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu 

zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.  

2. Pomieszczenia. w których przetwarzane są dane osobowe a także system 

informatyczny w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpiecza się poprzez 

fizyczne i logiczne metody zabezpieczenia dostępu do danych osobowych, w 

szczególności poprzez stosowanie odpowiednich programów zabezpieczających, 

także, w miarę możliwości, wyodrębniając zamknięte strefy. Rodzaje 

zabezpieczeń danych osobowych są zależne od sposobu ich przetwarzania w 

szczególności w systemie informatycznym, w kartotekach, skorowidzach, 

księgach, wykazach, zbiorach ewidencyjnych.  

3. Obszar przeznaczony do przetwarzania danych zabezpieczony jest w sposób 

uniemożliwiający dostęp do niego przez osoby nieupoważnione. Pomieszczenia, 

w których znajdują się zbiory danych osobowych w postaci kartotek, 

teczek/skoroszytów lub znajdują się terminale końcowe systemu 

teleinformatyznego umożliwiające na dostęp do zbioru danych zamykane są 

zamkiem magnetycznym z zindywidualizowanym dostępem lub na klucz 

znajdujący się w posiadaniu uprawnionego pracownika.    
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4. Klucze, karty lub kody dostępu do pomieszczeń przeznaczonych do 

przetwarzania danych osobowych udostępniane są tylko uprawnionym 

pracownikom. 

5. Udostępnienie kluczy, kart lub kodów dostępu do pomieszczeń przeznaczonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym jest zabronione. 

6. Za osoby nieupoważnione rozumie się wszystkie osoby które nie posiadają 

aktualnego pisemnego upoważnienia do dostępu do danych osobowych. 

7. Upoważniony pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 

wszystkich danych osobowych przez niego przetwarzanych oraz swojego loginu i 

hasła do systemu informatycznego. 

8. Upoważniony pracownik zobowiązany jest do stosownego zabezpieczenia 

pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, za każdym razem, 

kiedy pomieszczenie to opuszcza. Tożsame obowiązki ciążą na upoważnionym 

pracowniku po zakończeniu korzystania z systemu informatycznego, w 

szczególności poprzez zabezpieczenie terminala końcowego systemu hasłem 

oraz fizyczne odłączenie go od sieci publicznej, o ile jest to możliwe.  

9. Zabrania się podłączania do urządzeń stanowiących część systemu 

informatycznego służącego do przetwarzania danych zewnętrznych nośników 

pamięci, innych niż należących do ASEKOL i wyłącznie w celu wykonania 

powierzonych pracownikowi zadań.  

10. Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy przestrzeganie niniejszej 

Polityki Bezpieczeństwa w szczególności właściwe przetwarzanie danych 

osobowych, zabezpieczenie loginu lub hasła dostępowego do systemu 

informatycznego oraz zabezpieczenie pomieszczenia przeznaczonego do 

przetwarzania danych osobowych.  

11. Upoważniony pracownik może przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie 

wynikającym z nadanych uprawnień. Bez zgody Administratora zabronione są 

wszelkie inne operacje na danych osobowych w szczególności ich usuwanie.  

12. Dostęp do wszystkich zbiorów danych osobowych w tym systemów 

informatycznych ma Administrator, z zachowaniem wymogów ogólnych dla 

wszystkich uprawnionych pracowników, z tym że dla członków zarządu 

działających za Administratora danych nie wystawia się karty nadania 

uprawnień. W pozostałym zakresie dostęp do zbioru danych osobowych jest 

ograniczony.  

13. Ustala się następujące zasady dostępu do poszczególnych kategorii danych 

osobowych: 

a. DOPZ – osoby zarządzające w pełnym zakresie, osoba prowadzącą kadry 

w pełnym zakresie, osoba prowadząca księgowość w ograniczonym 

zakresie, 

b. DOUS - osoby zarządzające w pełnym zakresie, osoba prowadząca 

księgowość w pełnym zakresie, operatorzy oprogramowania w 

ograniczonym zakresie, 
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c. DOK – osoby zarządzające w pełnym zakresie, osoba prowadząca 

księgowość w pełnym zakresie, operatorzy oprogramowania w pełnym 

zakresie, 

14. Udostępniania danych osobowych stronom trzecim w tym pracownikom 

nieuprawnionym z naruszeniem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest 

zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych. 

15. Ujawnienie lub narażenie na ujawnienie przez pracownika przetwarzanych 

danych osobowych niezgodne z Rozporządzeniem, Polityką Bezpieczeństwa lub 

Instrukcją stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych. 

16. Zniszczenie lub usunięcie danych osobowych niezgodne z Rozporządzeniem, 

Polityką Bezpieczeństwa lub Instrukcją stanowi ciężkie naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych. 

17. System informatyczny zabezpieczony jest poprzez specjalistyczne 

oprogramowanie, ograniczenie dostępu oraz zastosowanie haseł.  Szczegóły 

dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego zawarte zostały w Instrukcji. 

Dostęp do treści Instrukcji mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.  

18. Administrator będzie dążył do takiego zmodyfikowania struktury baz danych 

osobowych, aby uzyskać efekt pseudonimizacji, co oznacza przetwarzanie danych 

osobowych w taki sposób, aby nie można było ich już przypisać konkretnej 

osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Warunkiem 

zastosowania pseudonimizacji jest aby, takie dodatkowe informacje były 

przechowywane osobno od danych osobowych, były objęte środkami 

technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.  

 

VI. NADAWANIE, ZMIANA, ODEBRANIE UPRAWNIEŃ 

 

1. Uprawnienia do dostępu do danych osobowych i do przetwarzania danych 

osobowych (nazywane dalej uprawnieniami) nadawane są przez Administratora.  

2. Uprawnienia mogą być nadane jedynie pracownikom, których dostęp do danych 

osobowych jest niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających ze 

stosunku pracy.  

3. Przed nadaniem uprawnień danemu pracownikowi Administrator przeprowadza 

szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności zaznajamiając 

pracownika z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia i Polityki 

Bezpieczeństwa.   

4. Upoważnienie wystawia się na Karcie Nadania Uprawnień, której wzór stanowi 

załącznik nr 2. Zmiany Karty Nadania Uprawnień dokonuje Administrator. 

Zmiana wzoru Karty Nadania Uprawnień nie wymaga zmiany niniejszej Polityki.  
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5. Po udzieleniu upoważnienia udostępnia się upoważnionemu pracownikowi treść 

Instrukcji i odbiera oświadczenie zawierające zobowiązania do jej przestrzegani i 

stosowania. 

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Administratora 

Danych o dostrzeżonych lub prawdopodobnych naruszeniach Polityki 

Bezpieczeństwa, w szczególności o fakcie nieuprawnionego ujawnienia lub 

bezprawnego dostępu o danych osobowych. 

7. Każdy uprawniony pracownik ma obowiązek powiadomienia o zmianie zakresu 

obowiązków powodującego zmianę w jego dostępie do danych osobowych.  

8. Administrator prowadzi rejestr uprawnionych pracowników, w szczególności 

obejmujący następujące elementy: 

a. wskazanie upoważnionego pracownika, 

b. zakres upoważnienia, 

c. datę ważności upoważnienia, 

9. Nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza się weryfikację uprawnień oceniając 

czy nie uległa zmianie lub odpadła podstawa ich udzielenia. Upoważnienie może 

być udzielone na okres nie dłuższy niż dwa lata. 

10. Niezależnie postanowień pkt. 9 każdy pracownik powinien na bieżąco analizować 

zasady i metody przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony  i w razie 

konieczności podejmować stosowne działania.  Administrator wdraża zmiany 

Polityki Bezpieczeństwa, nadaje, zmienia lub odbiera uprawnienia do 

przetwarzania danych osobowych.     

 

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

 

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Podmiotom 

Przetwarzającym. Przekazanie danych osobowych dalszym Podmiotom 

Przetwarzającym możliwe jest jedynie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

Administratora. 

2. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Administratora, 

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, 

które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego 

rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy 

wiążącej podmiot przetwarzający i Administratora, w której określają przedmiot 

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

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa 

Administratora.  

4. Umowa, o której mowa w pkt.3 stanowi w szczególności, że podmiot 

przetwarzający: 

a. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do 
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państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek 

taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, 

któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje 

Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 

b. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;  

c. podejmuje wszelkie środki wymagane w zakresie bezpieczeństwa 

przetwarzania;  

d. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu 

przetwarzającego;  

e. pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;  

f. pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków informacyjnych 

wobec podmiotu, którego dane osobowe dotyczą oraz Organu Nadzoru;  

g. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie 

od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe 

oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;  

h. umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia 

się do nich.  

 

VIII. NARUSZENIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administrator, uprawnieni pracownicy oraz pozostali pracownicy podejmują 

niezbędne działania, aby zachować integralność danych osobowych 

przetwarzanych przez ASEKOL w szczególności chronić je przed utratą lub 

nieuprawnionym udostępnieniem.  

2. Każdy kto stwierdzi, że dane osobowe w przedsiębiorstwie są przetwarzane 

niezgodnie z Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją albo Rozporządzeniem ma 

obowiązek natychmiast powiadomić Administratora i złożyć wyczerpujące 

wyjaśnienia. To samo tyczy się podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane z 

naruszeniem w/w przepisów. Zgłoszenia dokonuje się na Karcie Zgłoszenia 

Incydentu, której wzór stanowi załącznik nr 3. Wzór Karty Zgłoszenia Incydentu 

zmieniany jest przez Administratora danych, co nie stanowi zmiany niniejszej 

Polityki.  

3. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 sporządza się raport incydentu 

zawierający wstępne wnioski.  

4. Jeżeli zarzutu dotyczące naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych są 
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zasadne lub znacznie prawdopodobne Administrator ustala plan naprawczy i 

wyznacza uprawnionych pracowników do jego wdrożenia.  

5. Niezależnie czynności, o których mowa w pkt.2 i 3 powyżej, w przypadku 

naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki i w 

miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia zgłasza je Organowi Nadzorczemu. Do zgłoszenia przekazanego po 

upływie w/w terminu dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.  

6. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 zawiera, co najmniej: 

a. Opis charakteru naruszenia, w tym kategorię i szacowaną liczbę osób, których 

dane dotyczą, a także przybliżoną liczbę wpisów, 

b. Dane rejestrowe Administratora Danych oraz imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe IOD jeżeli został ustanowiony, 

c. Opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

d. Opis środków zastosowanych lub proponowanych do zastosowania w celu 

zaradzenia naruszeniu, w tym środki w celu zminimalizowania negatywnych 

skutków naruszenia. 

7. Postanowienia pkt.5 nie znajdują zastosowania w przypadku naruszenia ochrony 

danych osobowych, gdy jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało 

ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.  

8. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 Administrator może też powołać grupę 

roboczą, której obejmuje przewodnictwo poprzez wyznaczoną osobę. Do zadań 

grupy roboczej należy zidentyfikowanie powodów i  źródeł naruszeń zasad 

przetwarzania danych oraz opracowanie planu naprawczego. Grupa robocza 

wdraża plan naprawczy.  

9. Plan naprawczy, o którym mowa w pkt 4 przed wdrożeniem podlega 

zatwierdzeniu przez Administratora.  

 

IX. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Dane osobowe mogą być usuwane wyłącznie za zgodą Administratora. 

2. Tryb usuwania danych osobowych ze zbiorów utworzonych w systemach 

informatycznych a także niszczenia nośników pamięci zawierających dane 

osobowe odbywa się na zasadach wskazanych w Instrukcji. 

3. Dane osobowe, których cel przetwarzania odpadł lub upłynął okres w którym 

miały być przetwarzane powinny zostać usunięte, chyba że zostały poddane 

anonimizacji uniemożliwiającej zidentyfikowanie indywidualnie oznaczonej 

osoby. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Jeżeli powołano IOD i ASI, Administrator sprawuje bieżącą kontrolę nad ich 

działaniami, udzielając im wskazówek co do wykonywanych przez nich czynności 

określonych w Polityce Bezpieczeństwa, 
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2. Administrator wyznacza IOD spośród osób mających odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie związane z ochroną danych osobowych, a ASI spośród osób 

mających wiedzę techniczną i informatyczną gwarantującą integralność i 

bezpieczeństwo systemu informatycznego. 

3. Polityka Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2021 i zastępuje 

wszystkie wcześniejsze regulacje dotyczące ochrony danych osobowych 

obowiązujące w ASEKOL. 

4. Niezwłocznie po wejściu w życie Polityki Bezpieczeństwa przeprowadza się 

niezbędne szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

Warszawa, 29 stycznia 2021 

 

Za Spółkę 

Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa 

 

INSTRUKCJA 

UŻYTKOWANIA SYSTEMEMU INFORMATYCZNEGO 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. WSTĘP 

 

1. W celu zabezpieczenia danych w systemach informatycznych Administrator 

wdraża niniejszą Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej Instrukcję. 

2. Niniejsza Instrukcja stosowana jest przez uprawnionych pracowników.  

3. Definicje użyte w Polityce Bezpieczeństwa stosuje się w niniejszej Instrukcji. 

4. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w systemach 

informatycznych na wysokim poziomie bezpieczeństwa ze względu na fakt, że co 

najmniej jedno urządzenie systemu informatycznego połączone jest z siecią 

publiczną. 

 

II. OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH I PRZEPŁYWY 

DANYCH 

 

1. Ustala się zakres przetwarzanych danych osobowych w poszczególnych zbiorach 

(struktura zbiorów danych osobowych): 

a. Zbiór KADRY: 

i. DOPZ (co najmniej jeden rodzaj danych): 

1. Imiona i nazwiska 

2. Data urodzenia 

3. Adres zameldowania( ulica, nr domu i mieszkania, kod, miejscowość), 
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4. Adres do korespondencji 

5. PESEL 

6. Nr dowodu osobistego, 

7. Nr. rachunku bankowego, 

8. Nr. telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

9. Wykształcenie, 

10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

11. Inne dane osobowe pracownika oraz członków najbliższej rodziny, jeżeli 

podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie z 

uprawnień przewidzianych w prawie pracy,  

 

b. Zbiór IsIS i Elektrosegregacja (co najmniej jeden rodzaj danych): 

i. DOUS/DOK: 

1. Imiona i nazwiska 

2. Adres zameldowania( ulica, nr domu i mieszkania, kod, miejscowość) 

3. Adres do korespondencji (ulica, nr domu i mieszkania, kod, miejscowość) 

4. Adres wykonania usługi (ulica, nr domu i mieszkania, kod, miejscowość) 

5. PESEL 

6. NIP 

7. Nr dowodu osobistego, 

8. Nr. rachunku bankowego 

9. Nr umowy 

10. Nr klienta, 

11. Nr telefonu, 

12. Adres e-poczty  

 

2. W bazie danych osobowych IsIS występują dodatkowe pola informacji umożliwiające 

powiązanie ich z danymi osobowymi zamieszczonymi w tych bazach. Dodatkowe 

pola informacji nie są stosowane obligatoryjnie. 

3. Dodatkowe informacje, o których mowa w pkt.2 mogą składać się z następujących 

pól informacyjnych: 

a. Ilość pojemników na odpady, 

b. Pojemność pojemnika na odpady 

c. Dni odbioru pojemnika na odpady, 

d. Rodzaje wprowadzanych do obrotu odpadów 

e. Ilości wprowadzanych do obrotu odpadów 

f. Częstotliwość odbioru pojemnika na odpady, 

g. Termin płatności faktury 

h. Obywatelstwo, 

i. Płeć 

j. Data urodzenia 

k. Imiona rodziców 

l. KPO 
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m. Ewidencja odpadów 

4. Przepływ danych osobowych w systemach informatycznych obsługujących bazy 

danych osobowych pomiędzy bazą danych osobowych a pojedynczym 

oprogramowaniem, odbywa się dwukierunkowo, tj. dane osobowe wprowadzane są 

do bazy danych przez upoważnionego pracownika poprzez terminal końcowy. Dane 

osobowe mogą być pobrane w formie pliku i przeniesione do innego 

oprogramowania obsługującego daną bazę danych osobowych. Dane osobowe nie są 

automatycznie transmitowane pomiędzy systemami informatycznymi.   

5. Dane osobowe ze zbioru danych osobowych mogą być przesyłane Podmiotowi 

Przetwarzającemu z wykorzystaniem teletransmisji, w celu powierzenia danych do 

przetwarzania. Przesył danych osobowych z wykorzystaniem teletransmisji zawsze 

odbywa się z wykorzystaniem metod szyfrowania tych danych. 

   

III. PROCEDURY NADAWANIA I REJESTROWANIA UPRAWNIEŃ DO 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku, na którym przetwarzane są dane 

osobowe należy wstąpić o nadanie uprawnień do przetwarzania danych 

osobowych na Karta Nadania Uprawnień, w szczególności z określeniem zakresu 

przetwarzanych danych osobowych oraz systemów informatycznych.  

2. Przed dopuszczeniem do pracy przeprowadza się  pracownikowi  szkolenie 

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. 

3. Administrator przydziela uprawnionemu pracownikowi indywidualny login i 

hasło umożliwiające dostęp do systemu informatycznego. Uprawniony 

pracownik po pierwszym logowaniu zmienia hasło, na zasadach wskazanych w 

część IV pkt.6. 

4. System informatyczny umożliwia uprawnionym pracownikom przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie zbierania, utrwalania i przechowywania danych 

osobowych a także wglądu do tych danych.  

5. Inne niż wymienione w pkt. 4 operacje wykonywane na danych osobowych 

wymagają zgody Administratora na ich dokonanie poprzez udostępnienie 

jednorazowego loginu i hasła uprawniającego do dostępu do systemu 

informatycznego na poziomie bezpieczeństwa umożliwiającym stosowne 

operacje.   

6. Dla każdego uprawnionego pracownika ustala się indywidualny niepowtarzalny 

login do systemu informatycznego. Nie można przydzielić dwóch takich samych 

loginów zarówno w tym samym czasie różnym uprawnionym pracownikom, jak i 

kolejnym uprawnionym pracownikom po wygaśnięciu lub odebraniu uprawnień 

innemu uprawnionemu pracownikowi..   

7. Rejestr uprawnionych pracowników prowadzi Administrator. Rejestr określa 

uprawnionego pracownika, zakres upoważnienia, rodzaj danych osobowych 

objętych upoważnieniem, czas na jaki zostało udzielone upoważnienie, system 

informatyczny w którym przetwarzane są dane. 
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IV. METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIANIA ORAZ ZWIĄZANE PROCEDURY 

 

1. W systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych.  

2. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym 

posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas zapewnia się, aby:  

a. w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny 

identyfikator;  

b. dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu 

identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.  

c. możliwa była identyfikacja wszystkich operacji na danych osobowych i 

osób je dokonujących,  

3. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych 

zabezpiecza się, w szczególności przed:  

a. działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie 

nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;  

b. utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci 

zasilającej 

4. Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje 

szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania 

poza Biurem, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec 

przetwarzanych danych osobowych. Dyski przenośnych komputerów, na których 

znajdują się zapisane dane osobowe muszą być szyfrowane. 

5. W przypadku transmisji danych lub plików zawierających dane osobowe 

należy upewnić się, że wykorzystywane jest wyłącznie bezpieczne połączenia 

typu VPN lub przetwarzanie danych osobowych za pomocą narzędzi 

internetowych zabezpieczone jest poprzez szyfrowane połączenie typu: 

„https” 

6. Do uwierzytelniania upoważnionych pracowników w systemach 

informatycznych używa się hasła, które składa się co najmniej z 8 znaków, 

zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Zmiana hasła 

następuje nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Po zmianie hasła nie może ono się 

powtórzyć 5 razy z rzędu. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione po upływie terminu 

na zmianę hasła system wymusza automatycznie zmianę hasła, nie dopuszczając 

do pracy na aplikacji systemu informatycznego umożliwiającej dostęp do danych 

osobowych.  

7. Upoważniony pracownik zmienia hasło udostępnione mu do celów pierwszego 

logowani bezpośrednio po tym logowaniu. Zabrania się udostępniania haseł 

osobom trzecim w tym innym upoważnionym pracownikom. Hasła nie mogą być 

utrwalane w żaden sposób, a jedynym sposobem jego używani jest zapamiętanie 

sekwencji znaków.  
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8. Dane osobowe znajdujące się w systemie informatycznym mogą być przesyłane 

pomiędzy poszczególnymi programami.   

 

V. PROCEDURA ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY 

 

1. Upoważniony pracownik przed rozpoczęciem pracy jako pierwszy pracownik w 

pomieszczeniach, w których znajdują się terminale końcowe systemu 

informatycznego upewnia się, że są one należycie zabezpieczone przed dostępem 

osób nieuprawnionych.  

2. W razie podejrzenia, że podczas nieobecności pracownika upoważnionego do 

pomieszczenia, o którym mowa w ust.1 miały dostęp osoby nieupoważnione, 

należy niezwłocznie zawiadomić Administratora.  W każdym przypadku należy 

się upewnić, że dane osobowe są należycie zabezpieczone. 

3. W razie stwierdzenie prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń oraz terminali 

w sytuacji, o której mowa w ust.1 uprawniony pracownik przystępuje do 

korzystania z systemu informatycznego w sposób zapewniający jego 

bezpieczeństwo, a w szczególności: 

a. Jeżeli korzystanie systemu informatycznego wymaga podłączenia do sieci 

publicznej terminala końcowego, podłącza go do takiej sieci w sposób 

mechaniczny poprzez przyłączenie odpowiedniego kabla sieciowego.  

b. Uzyskuje dostęp do systemu poprzez odpowiednie zastosowanie loginu i 

hasła, 

c. Jeżeli nastąpi 5 krotne logowanie do systemu z użyciem błędnego loginu 

lub hasła dostęp zostaje zablokowany. Wówczas stosuje się odpowiednio 

przepisy części technicznej o nadaniu uprawnień.  

d. W przypadku przerwy w pracy w systemie informatycznym powyżej 

10minut, terminal końcowy blokowany jest automatycznie na poziomie 

wyświetlacza ekranu.  

e. Podczas każdej przerwy w pracy w systemie informatycznym związanej z 

odejściem pracownika od terminala końcowego należy zablokować 

terminal mechanicznie na poziomie wyświetlacza ekranu. 

4. Podczas pracy w systemie informatycznym z wykorzystaniem danych osobowych 

upoważniony pracownik  ma obowiązek zapewnienia, aby podczas tej pracy 

osoby nieuprawnione nie miały dostępu do danych osobowych, w szczególności 

poprzez fizyczną obecność w pobliżu miejsca wykonywania tej pracy.  

5. Terminale końcowe umożliwiające dostęp do zbiorów danych osobowych 

poprzez system informatyczny zabezpieczone są przed instalowaniem na nich 

jakiegokolwiek oprogramowania bez wiedzy i zgody Administratora. 

6. Zakończenie pracy w systemie informatycznym następuje poprzez wyłączenie 

wszystkich aplikacji (programów), wyłączenie systemu, a następnie odłączenie 

terminala końcowego od sieci publicznej.  

7. Upoważniony pracownik kończący pracę jako ostatni przed opuszczeniem 

pomieszczenia, w którym znajdują się terminale końcowe lub inne elementy 
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systemu informatycznego, upewnia się, że nie pozostały w nim inne osoby, 

wszystkie zabezpieczenia fizyczne pomieszczenia funkcjonują, a następnie 

zabezpiecza pomieszczenia postępując zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.  

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad 

przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym stosuje się 

przepisy Polityki bezpieczeństwa dotyczące zgłaszania Incydentów. 

 

VI. PPROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH 

 

1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w zbiorach danych osobowych 

zamieszczane są oraz zapisywane na dedykowanych serwerach. Dostęp   do nich 

na zasadach wskazanych w niniejszej Instrukcji mają uprawnieni pracownicy 

wyłącznie za pośrednictwem końcowych terminali obsługujących poszczególne 

aplikacje(programy). 

2. Zabrania się tworzenia jakichkolwiek kopii zapasowych części lub całości 

przetwarzanych danych osobowych na dyskach lub pamięciach terminali 

końcowych. Zabrania się tworzenia takich kopii na zewnętrznych nośnikach 

pamięci.  

3. Ustala się następujący tryb tworzenia kopii zapasowych: 

a. automatyczny dla tzw. informacji przyrostowych odzwierciedlający 

zmiany z ostatniej doby przed zapisem – kopia utrwalana na wydzielonym 

dysku serwera macierzystego - codziennie, 

b. ręczny - kopia utrwalana na wydzielonym dysku serwera macierzystego 

lub na wydzielonym serwerze – raz na tydzień, 

 

VII. ŚRODKI OCHRONY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 

1. Środki ochrony systemów informatycznych powinny odpowiadać aktualnemu 

poziomowi wiedzy technicznej z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia 

zagrożeń.  

2. Administrator zapewnia pracownikom cykliczne szkolenia na temat zagrożeń 

systemu informatycznego.  

3. Ochrona systemów informatycznych obejmuje w szczególności: 

a. instalację na serwerach oraz terminalach końcowych oprogramowania 

„antywirusowego”; 

b. automatyczną aktualizację oprogramowania, o którym mowa w pkt.a, 

c. fizycznemu odłączenie terminali końcowych od sieci publicznej, 

d. instalowanie oprogramowania uniemożliwiającego dostęp poprzez wi-fi, 

w szczególności odseparowanie sieci dostępowej wi-fi dla gości od innych 

sieci dostępowych wi-fi  

e. testowe próby penetracji z zewnątrz, 

f. monitorowanie wyników pracy oprogramowania antywirusowego,  

g. testy systemu informatycznego,  
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4. W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla systemu informatycznego lub 

potencjalnych zagrożeń stosuje się procedurę związaną z Incydentami zgodnie z 

Polityką Bezpieczeństwa.  

5. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na zewnętrznych serwerach 

nie należących do Administratora danych, postanowienia Polityki 

Bezpieczeństwa dotyczące powierzenia przetwarzania podmiotom 

przetwarzającym stosuje się odpowiednio.  

 

 

 

 

 

VIII. RAPORTY 

 

1. System informatyczny zapewnia dla każdej osoby, której dane osobowe są 

przetwarzane w tym systemie sporządzenie i wydrukowanie raportu 

zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w 

ust.2. 

2. Raport powinien w miarę możliwości technicznych zawierać następujące 

informacje: 

a. datę pierwszego wprowadzenia danych do systemu;  

b.  identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe do 

systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i 

przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba;  

c. rodzaje czynności przetwarzania danych oraz identyfikator 

użytkownika, 

d. cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną 

przetwarzania danych osobowych, 

e. przewidywany okres przetwarzania danych osobowych lub kryteria 

jego ustalenia, 

f. źródło danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one 

dotyczą;  

g. informacji o odbiorcach danych, dacie i zakresie tego udostępnienia,  

h. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie 

ograniczenia przetwarzania danych  

3. System informatyczny zapewnia odnotowanie informacji, o których mowa w 

ust. 2 pkt a i b, w sposób automatyczny po zatwierdzeniu przez użytkownika 

operacji wprowadzenia danych.   

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji stosuje się Politykę 

Bezpieczeństwa.  

Warszawa, dnia 29 stycznia 2021 

 

Za Spółkę 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa 

KARTA NADANIA UPRAWNIEŃ 
DANE DOTYCZĄCE ZBIORU 
DANYCH OSOBOWYCH I 
KATEGORII DANYCH 
 
 

ZBIÓR DANYCH 
□ IsIS 
           
□ Elektroodpady 
           
 □ CRM 
           

KATEGORIE DANYCH  
 □ DOPZ 
 
 □ DOUS 
 
 □ DOK 
 

UPOWAŻNIONY 
PRACOWNIK: (Imię i Nazwisko) 

 
                               

INNE UPRAWNIENIE  □ TAK □ NIE 

ZAKRES I POWÓD ZMIAN □ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

POCHODZENIE DANYCH □ PRACOWNIK                                     □ KLIENT 
□ ZLECENIOBIORCA                           □ ZLECENIODAWCA 
□ INNY PODMIOT                                □ INNE: ………………………………………………….. 
   PRZETWARZAJĄCY                                        

ODBIORCY DANYCH □ INNY PRACOWNIK            □ INNY WSPÓŁPRACOWNIK 
□ INNY PODMIOT  PRZETWARZAJĄCY: 
          □ PRAWNIK 
          □ KSIĘGOWOŚĆ 
          □ ZUS/KRUS/US                                                                                                                                                                                                                                                       

ZAKRES UPOWAŻNIENIA DO 
PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

□ ZBIERANIE                                          □ UTRWALANIE  
□ PRZEGLĄDANIE                                 □ ZMIANA 
□ MODYFIKOWANIE                            □ USUWANIE 
□ INNE ………………………………………………………………………………………………………..                                                         

RODZAJ DANYCH 
OSOBOWYCH OBJĘTYCH 
UPOWAŻNIENIEM 

□ IMIĘ i NAZWISKO/NAZWA            □ NR (ID) KLIENTA 
□ ADRES ZAMIESZKANIA                   □ ADRES  
□ NIP                                                         □ ADRES E-MAIL 
□ PESEL                                                    □ NR TELEFONU 

□ NR RACHUNKU BANKOWEGO      □ HISTORIA ZATRUDNIENIA 

PODSTAWOWE 
INFORMACJE POWIĄZANE  

□ NUMER UMOWY                            □ EWIDENCJA ODPADÓW 
□ POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW        □ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW 
□ RODZAJ ODPADÓW                       □ SPRAWOZDANIA/RAPORTY 
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□ INFORMACJE ZUS/KRUS/US       □ ……………………………………………….. 
OKRES NA JAKI UDZIELONO 
UPOWAŻNIENIA 

OD:  
……………………………………….. 

DO: 
…………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 
UPOWAŻNIONEGO  
PRACOWNIKA 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z POLITYKĄ 
BEZPIECZEŃSTWA, ROZPORZĄDZENIEM I ZOBOWIĄZUJE SIĘ POSTĘPOWAĆ 
ZGODNIE Z NIMI. ROZUMIEM TREŚĆ I ZAKRES NINIEJSZEGO UPOWAŻNIENIA 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
DATA: ……………………………… PODPIS: …………………………………. 

NADANIE UPRAWNIEŃ: ADMINISTRATOR/IOD UWAGI: 
 
DATA: 
 

 
………………………………………………… 

 

Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa 

KARTA ZGŁOSZENIA INCYDENTU 
NARUSZENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA / PODEJRZENIE NARUSZENIE POLITYKI 

BEZPIECZEŃSTWA 

ZGŁASZAJĄCY INCYDENT: IMIĘ ……………… NAZWISKO: ……………………… 
INCYDENT: □ STWIERDZONY □ DOMNIEMANY 

ZGŁASZAJĄCY JEST UPOWAŻNIOYM 
PRACOWNIKIEM 

□ TAK □ NIE 

DATA ZGŁOSZENIA: 
 ……………………….. 

DATA INCYDENTU: ………………………. PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE: 
……………………………………………….. 

SPOSÓB NARUSZENIA  □ ………………………………………………..□ ……………………………………………….. 
□ ………………………………………………..□ ……………………………………………….. 
□ ………………………………………………..□ ……………………………………………….. 
□ INNY: ………………………………………………………………….. 

MIEJSCE INCYDENTU: …………………………………………………………………………………………………….. 
OPIS NARUSZENIA:  

 
 
 
 
 
 
 
 

WSTĘPNE USTALENIA: □ ZBIÓR DANYCH: ………………………………………………… 
□ SYSTEM INFORMATYCZNY: ………………………………………….. 
□ NARUSZAJĄCY:                                              
                                   □ PRACOWNIK/WSPÓŁPRACOWNIK 
                                   □ STRONA TRZECIA 
                                  □ INNY PODMIOT PRZETWARZAJĄCY                                      
 

POWIADOMINO: □ ADMINISTRATORA □ ORGAN NADZORU (72h) 
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DZIAŁANIA KORYGUJĄCE: 
(Uwagi) 

 
 
 

DATA WDROŻENIA:   
GRUPA ROBOCZA: □ TAK LICZBA: ……………… 

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:   
ZALECANA ZMIANA: □ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA □ INSTRUKCJI SYST.INF.  

ZATWIERDZA: □ ADMINISTRATOR/IOD: □ ASI 

DATA:   
PODPIS:  

 
 

 

Kartę należy wypełnić według zasad wypełniania Karty Nadania Uprawnień 

Instrukcja wypełnienia KNU: 

1. Pola oznaczone □ należy przekreślić w następujący sposób: 

a. Symbol Ѵ jeżeli znajduje zastosowanie, 

b. Symbol X jeżeli nie znajduje zastosowania, 

2. W polu uwagi można wpisać: „zgodnie z załącznikiem 1” zamieszczając wszystkie uwagi 

w załączniku do karty.  

 


