
ZARZĄDZENIE NR 24 

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych 
 

 

Na podstawie artykułu 24 pkt 2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej, jako „RODO”, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Sicienku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2 

 

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w wersji papierowej dostępna jest do wglądu dla 

pracowników w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sicienku im. Mikołaja Kopernika w dni robocze w 

godzinach od 7: 00 do 15:00. 
 

§ 3 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 24 

z dnia 30.12.2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Sicienku 
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku 

 

 

  

Niniejsza Polityka przeznaczona jest do wykorzystania 

w działalności Szkoły podstawowej 

Ujawnienie lub kopiowanie zawartości dokumentu wymaga pisemnej zgody Dyrektora Szkoły 
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I. Wstęp. 

 

Tworzy się niniejszą dokumentację przetwarzania danych osobowych celem realizacji obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie ochronie danych). 

 

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych zwanej w dalszej części „Polityką 

Bezpieczeństwa” reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Sicienku reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły.  Administratorem danych 

osobowych zwanym w dalszej części „Administrator Danych” lub „AD” jest Szkoła Podstawowa im. 

Mikołaja Kopernika w Sicienku. 

 

Wszystkie informacje gromadzone podczas wykonywania standardowych działań w tym dane osobowe, są 

niezbędne do funkcjonowania Szkoły organizacyjnej i z tego powodu zaleca się ich odpowiednią ochronę. 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, zwany w dalszej części „Szkołą Podstawową” 

lub „Szkołą” w toku przetwarzania danych jest wspomagany przez systemy i sieci informatyczne stają w 

obliczu zagrożeń pochodzących z rozmaitych źródeł, takich jak oszustwa dokonywane za pomocą 

komputerów, komunikatorów, urządzeń mobilnych oraz sieci. Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona 

przetwarzanych danych, niezawodność funkcjonowania oraz systematyczna i wielowątkowa edukacja 

użytkowników, stają się podstawowymi wymogami stawianymi systemom informatycznym, a informacja 

oraz wspierające ją procesy, systemy i sieci są ważnymi aktywami działalności Szkoły organizacyjnej. 

 

Administrator Danych oraz działające z jego upoważnienia osoby realizując Politykę Bezpieczeństwa  

w zakresie ochrony danych osobowych, dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 

których dane dotyczą i muszą być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”),  

a w szczególności zapewniają, że dane te są: 

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

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

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

niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”); 

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

(„minimalizacja danych”); 

4. 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”); 

5. 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. 

(„ograniczenie przechowywania”); 

6. 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, dostępność i poufność”). 

 



Utrata poufności, integralności lub dostępności może mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność 

lub wizerunek Szkoły Podstawowej. Bezpieczeństwo danych osobowych oznacza ich ochronę przed 

szerokim spektrum zagrożeń w celu zachowania poufności, integralności  

i dostępności informacji, a także minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia ciągłości działania Szkoły  

i realizacji jej zadań statutowych na odpowiednim poziomie. 

 

Polityka Bezpieczeństwa jest zbiorem zasad i procedur, którym muszą podporządkować się wszystkie 

osoby posiadające dostęp do przetwarzania danych osobowych bez względu na status zatrudnienia  

w Szkole Podstawowej (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, stażyści, praktykanci). Dokument zwraca 

uwagę na konsekwencje, jakie mogą ponosić osoby, przekraczające określone granice oraz procedury 

postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń. Opracowany dokument deklaruje 

zaangażowanie kierownictwa Szkoły Podstawowej i wyznacza procesowe podejście pracowników (osoby 

świadczące inne określone czynności na rzecz Szkoły bez względu na jej formę) Szkoła Podstawowa  

do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.  

Należy zaznaczyć, że niektóre zabezpieczenia opisane w niniejszym dokumencie są traktowane, jako 

zasady przewodnie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, możliwe do zastosowania i zapewniające 

odpowiedni punkt wyjścia dla procesu wdrażania bezpieczeństwa informacji. 

 

Opracowany dokument deklaruje zaangażowanie kierownictwa Szkoły Podstawowej i wyznacza 

procesowe podejście pracowników (osoby świadczące inne określone czynności na rzecz Szkoły  

bez względu na jej formę) Szkoły Podstawowej do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. 

 

 

 

  



II. Słownik pojęć i skrótów. 

 

1. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą według określonych reguł urządzeń, 

oprogramowania, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 

przetwarzania danych; 

2. Dostępność - właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu  

(na podstawie PN-ISO/IEC 27001); 

3. Poufność - właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana  

nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom (na podstawie PN-ISO/IEC 27001); 

4. Ryzyko - prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie w połączeniu z podatnością doprowadzi  

do utraty lub zniszczenia zasobów; 

5. Integralność - właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności aktywów  

(na podstawie PN-ISO/IEC 27001); 

6. Rozliczalność - właściwość pozwalająca przypisać określone działanie do określonego podmiotu 

(osoby fizycznej, procesu, systemu) oraz umiejscowić je w czasie; 

7. Autentyczność - właściwość zapewniająca, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak  

deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów i informacji); 

8. Niezawodność - właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowanie i skutki; 

9. Niezaprzeczalność - właściwość oznaczająca niemożność wyparcia się swego uczestnictwa w całości 

lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów; 

10. Dane osobowe - oznaczają 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 (zwane w dalszej części 

„Informacje”; 

11. Przetwarzanie - 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 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. Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby  

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

14. Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było 

już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod 

warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami 

technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej 

do  

zidentyfikowania osobie fizycznej; 



15. Zbiór danych - oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych 

kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony 

funkcjonalnie lub geograficznie; 

16. Administrator Danych (AD) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 

inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych. 

17. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba powołana przez administratora na podstawie kwalifikacji 

i doświadczenia odpowiadająca za przestrzeganie procedur w zakresie danych osobowych i zgłoszona 

do Urzędu Ochrony Danych; 

18. Administrator Systemu Informatycznego (ASI) / Informatyk - wyznaczony pracownik lub firma 

zewnętrzna realizująca obsługę IT Szkoły, odpowiedzialny za realizację zadań związanych z  

zarządzaniem systemem informatycznym, w tym za zabezpieczenie sieci komputerowej tzn. wdrażanie 

stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów 

infrastruktury informatycznej oraz ochrony danych przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, 

dostępem i ujawnieniem, a także ich utratą; 

19. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

20. Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu 

ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te 

organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie 

do celów przetwarzania. 

21. Strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż 

osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia 

administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe 

22. Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza 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; 

23. Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do  

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego 

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych; 

24. Dane szczególnej kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 

przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania 

osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; 

25. Pracownik – oznacza osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej niezależnie od podstawy prawnej  

zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna); 

26.  Organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie 

zgodnie z art. 51 ROPO 

  



III. Cel polityki bezpieczeństwa. 

 

1. Celem wprowadzenia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest: 

1) Ochrona danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w Szkole Podstawowej  

(bez względu na formę – forma tradycyjna „papierowa” czy forma zapisu informatycznego) 

dotycząca: 

a. zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieupoważnionych, na każdym etapie ich 

przetwarzania tj. wprowadzania, aktualizacji lub usuwania, wyświetlania lub drukowania 

zestawień i raportów, przemieszczania danych w sieci lokalnej pomiędzy programami  

i osobami je przetwarzającymi; 

b. metod archiwizacji oraz ochrony danych zarchiwizowanych na nośnikach zewnętrznych  

i wydrukach; 

c. procedur niszczenia niepotrzebnych wydruków lub nośników z danymi; 

d. ustalenia i wdrożenia zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych do pomieszczeń,  

w których są eksploatowane urządzenia gromadzące i przetwarzające dane; 

e. określenia polityki i sposobów dostępu do tych pomieszczeń przez pracowników, personel 

pomocniczy oraz serwis zewnętrzny. 

2) Zmniejszenie ryzyka utraty informacji; 

3) Podnoszenie świadomości pracowników i ich pełne zaangażowanie w ochronę przetwarzanych 

danych. 

2. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się: 

1) do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz 

do przetwarzania danych w sposób inny niż zautomatyzowany, danych osobowych stanowiących 

część zbiory lub mających stanowić część zbioru danych, 

2) w celu dopasowania obowiązków do wymogów odnoszących się do ryzyka naruszenia praw  

i wolności osób fizycznych, 

3) w celu ograniczania ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, jakie może nieść 

przetwarzanie danych osobowych, poprzez zabezpieczenie danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem  

lub zniszczeniem. 

3. W związku z opracowaną Polityką Bezpieczeństwa zostały sformułowane poszczególne cele  

w zakresie bezpieczeństwa informacji, które są realizowane poprzez odpowiednie procedury,  

obejmujące w szczególności: 

1) zapewnienie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji; 

2) zapewnienie ciągłości działania Szkoły; 

3) zakomunikowanie pracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa informacji; 

4) raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji w tym do Urzędu Ochrony 

Danych. 

4. Obowiązkiem wszystkich osób przetwarzających dane osobowe jest przestrzeganie szczegółowych  

zasad postępowania udokumentowanych w Polityce Bezpieczeństwa oraz wszystkich procedur  

funkcjonujących w Szkole, składających się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych 

Osobowych. 

 

 

 



IV. Zakres obowiązywania Polityki Bezpieczeństwa. 

 

1. Dokument ten dotyczy wszystkich pracowników, a także innych osób mających dostęp do danych 

osobowych (np. pracowników podmiotów zewnętrznych realizujących prace w Szkole Podstawowej 

lub na rzecz Szkoły Podstawowej). 

2. Dokument ma zastosowanie do wszystkich informacji zawierających dane osobowe niezależnie od 

formy, w jakiej są przechowywane (papierowej, elektronicznej i innej).  

3. Dokument ten dotyczy również wszystkich systemów informatycznych zlokalizowanych w budynkach 

Szkoły Podstawowej oraz systemów mobilnych będących własnością Szkoły 

i użytkowanych przez Szkołę Podstawową.  

4. Niniejsza polityka jest dokumentem ogólnym w stosunku do dokumentów szczególnych, mających na 

celu ochronę danych osobowych, do których stosuje się procedury im przypisane. 

 

V. Organizacja Bezpieczeństwa INFORMACJI. 

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych oraz zabezpiecza posiadane dane 

przed: ich udostępnieniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przetwarzaniem przez 

osobę nieupoważnioną. 

2. Administrator Danych wyznacza Inspektora Ochrony Danych (IOD), zawsze, gdy: 

1) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny;  

2) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach 

przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego 

i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; 

3) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na 

dużą skalę danych wrażliwych (szczególnych kategorii) oraz danych osobowych 

dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 

3. 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. Inspektor Ochrony Danych: 

1) może być członkiem personelu administratora (nie może nadzorować obszaru przetwarzania 

danych osobowych). 

2) może wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. 

4. Administrator Danych publikuje dane kontaktowe IOD i zawiadamia o nich organ nadzorczy – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Administrator może wyznaczyć co najmniej jednego zastępcę Inspektora Ochrony Danych. Zastępca 

Inspektora Ochrony Danych musi spełniać wszystkie określone w art. 37 ust. 5 Rozporządzenia.   

6. Zastępca Inspektora Ochrony Danych wykonuje wszystkie obowiązki należące do zakresu  

obowiązków Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności.  



VI. Zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych. 

 

Administrator Danych (AD). 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator Danych wdraża odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne.  

Administrator w szczególności zapewnia: 

1. środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych w 

pomieszczeniach do tego przeznaczonych; 

2. system i sprzęt informatyczny umożliwiający bezpieczne przetwarzanie danych; 

3. dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych; 

4. zapoznanie się z przepisami o ochronie danych osobowych każdej osobie upoważnionej do 

przetwarzania danych osobowych poprzez organizacyjne zapewnienie możliwości uczestnictwa w 

szkoleniu oraz zawiadomienie Inspektora Ochrony Danych o konieczności przeprowadzenia tego 

szkolenia we wskazanym terminie; 

5. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych; 

6. należyte i terminowe reagowanie na żądania, na wniosek osób, których dane są przetwarzane i które 

zwróciły się z wnioskiem, zgodnie z zapisami rozdziału III rozporządzenia „Prawa osoby, której dane 

dotyczą; 

7. Administrator kontroluje i rejestruje wszelkie czynności przetwarzania. Wzór rejestru czynności 

przetwarzania stanowi załącznik numer 1. 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Administratorowi Danych.  

IOD ma następujące zadania: 

1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:  

1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora; 

2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, ochrony danych osobowych oraz 

przestrzegania zasad w niej określonych; 

3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  

z przepisami o ochronie danych osobowych („szkolenie”). 

2. Pomoc w przeprowadzaniu analizy ryzyka, na zasadach opisanych w art.32 Rozporządzenia. 

3. W celu sprawnej realizacji nałożonych zadań, Inspektora Ochrony Danych przysługują uprawnienia 

określone w art.37 – 39 Rozporządzenia. 

4. Administrator zapewnia środki i organizacyjną odrębność Inspektora Ochrony Danych niezbędne do 

niezależnego wykonywania przez niego zadań. 

 

Administrator Systemu Informatycznego (ASI). 

ASI – jest to osoba lub firma wyznaczona przez Administratora Danych do pełnienia obowiązków 

Administratora Systemu Informatycznego. Podlega Administratorowi Danych  

i współpracuje w zakresie przestrzegania procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach 

teleinformatycznych. Realizuje zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania oraz przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa systemu IT przetwarzającego dane osobowe,  

a w szczególności odpowiada za: 

1. obsługę techniczną systemu przetwarzającego dane osobowe; 



2. opracowanie specyfikacji zakupu, wdrożenie oprogramowania, nadzór nad jego eksploatacją, tak aby 

zapewnić skuteczną ochronę tych danych w obszarach: poufności, integralności i rozliczalności; 

3. konfigurację systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach zgodnie  

z zaleceniami niniejszej PB; 

4. aktualizację oprogramowania antywirusowego; 

5. nadawanie uprawnień do dostępu do systemów na podstawie wniosku o nadanie dostępu; 

6. nadzór pracy uprawnionych użytkowników przetwarzających dane osobowe  

w systemie IT; 

7. uczestniczy w opracowywaniu projektów wymagań bezpieczeństwa dla systemów przetwarzających 

dane osobowe oraz nadzoruje przestrzeganie wymagań przez uprawnionych użytkowników; 

8. informowanie IOD o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz 

wykrytych wirusach;  

9. proponowanie zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;  

Ponadto: 

10. utrzymuje i aktualizuje listę autoryzowanych użytkowników systemu do przetwarzania danych 

osobowych i nadanymi indywidualnymi identyfikatorami dostępu do systemu 

11. upewnia się, czy cały personel posiadający dostęp do systemu IT posiada stosowne upoważnienia 

dostępu do przetwarzania danych osobowych; 

12. prowadzi osobiście profilaktykę antywirusową systemu IT; 

13. dokonuje wraz z IOD analizy zgłoszonych przypadków incydentów infekcji wirusowych lub innych, 

wskazujących na nieautoryzowane próby ingerencji  

w systemie bezpieczeństwa oraz w zależności od stopnia zagrożenia funkcjonowania systemu 

bezpieczeństwa, podejmuje odpowiednie kroki zaradcze zapewnienie strategii, uregulowań i procedur 

bezpieczeństwa; 

14. wykonuje archiwizację danych systemu, zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

15. uczestniczy w analizie ryzyka i informuje inspektora ochrony danych o wszelkich lukach naruszeniach 

i zagrożeniach; 

16. analizuje rejestr zdarzeń (logi systemowe). 

 

Użytkownik systemu przetwarzania danych osobowych - każdy pracownik, który wykonując czynności 

służbowe, przetwarza dane osobowe, tzn. wykonuje na nich operacje takie jak: zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie niezależnie czy odbywa się to w 

zbiorach tradycyjnych czy systemie IT. 

 

Użytkownicy systemu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa systemu ochrony danych 

osobowych, w tym przetwarzanych w systemie IT, a w szczególności są zobowiązani do: 

1. Zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa i przestrzeganie jej procedur; 

2. Utrzymania poufności swoich haseł dostępu do systemu teleinformatycznego oraz przestrzegania 

ustalonych reguł złożoności przy zmianie hasła; 

3. Zgłaszania IOD lub ASI faktów potencjalnych incydentów w obszarze ochrony danych osobowych; 

 

VII. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH LUB NARUSZENIA ZASAD 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych lub naruszenia 

zabezpieczeń stosowanych przez Administratora dla ochrony przetwarzanych danych osobowych 

należy niezwłocznie zawiadomić Inspektora Ochrony Danych.  



2. W celu usprawnienia komunikacji z Inspektorem Ochrony Danych i rozpoznania okoliczności 

stwarzających ponadprzeciętne zagrożenie dla danych opracowano Instrukcja reagowania na incydenty 

związane z bezpieczeństwem danych osobowych. 

3. Instrukcja reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych osobowych stanowi 

załącznik numer 2. 

4. W przypadku opisanym w ust. 1 Inspektor Ochrony Danych może przeprowadzić sprawdzenie doraźne. 

Sprawdzenie jest dokonywane niezwłocznie. 

5. Administrator według Rozporządzenia ma obowiązek informować o incydentach, które istotnie 

naruszają prawa i wolność osób fizycznych oraz je rejestrować. Wzór rejestru incydentów stanowi 

załącznik numer 3. 

6. Tabela przykładowych incydentów stanowiących naruszenie przyjętych zasad bezpieczeństwa ujęta 

jest w załączniku numer 4. 

 

 

VIII. Zasady ogólne ochrony danych osobowych. 

 

1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniony zostanie, co najmniej jeden 

warunek: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

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 Dyrektorze 

Szkoły oraz Szkole Podstawowej, 

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, 

6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Dyrektora Szkoły oraz Szkołę Podstawową, 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. 

 

2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, za wskazanie podstawy prawnej 

odpowiada Osoba Odpowiedzialna wskazana dla każdego z procesów. 

3. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, co do ewentualnej zgodności z prawem 

planowanych działań w zakresie przetwarzania danych, należy zwrócić się do Inspektora Ochrony 

Danych z wnioskiem o rozstrzygnięcie wątpliwości. 

4. Przed udzieleniem przez Inspektora Ochrony Danych odpowiedzi w przedmiocie istniejących 

wątpliwości, niedozwolone jest zbieranie danych osobowych i ich utrwalanie, a w przypadku 

posiadania już danych osobowych, dla których podstawy prawne przetwarzania budzą wątpliwości, 

wstrzymać wszelkie działania. Dopuszczalne jest natomiast kontynuowanie przetwarzania danych w 

innych celach, które nie budzą wątpliwości. 

5. Skuteczna ochrona zasobów informacyjnych – danych osobowych w Szkole Podstawowej wymaga 

wspólnego działania i zaangażowania wszystkich pracowników.  

6. Zarówno kierownictwo jak i wszyscy pracownicy są zobowiązani, odpowiednio do swoich 

obowiązków i zajmowanych stanowisk, do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa, a zwłaszcza zasad 

zawartych w procedurach, instrukcjach i innych dokumentach PB. 



7. Pracownicy w szczególności zobowiązani są do przestrzegania procedur opisujących zasady 

korzystania z haseł, procedur ochrony antywirusowej oraz procedur eksploatacji systemów 

informatycznych,  

a także do przestrzegania zakazu udostępniania hasła do swojego komputera, zakazu korzystania  

z nielegalnego oprogramowania oraz zakazu instalowania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody 

administratora systemu informatycznego (ASI). Pracownicy są zobowiązani do używania zasobów  

informacyjnych – danych osobowych Szkoły wyłącznie do celów służbowych. 

8. Ponadto wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. 

9. W przypadku osób, z którymi Szkoła zawiera umowy cywilno-prawne, z których wynika, że osoby  

te będą przetwarzały dane osobowe, których Administratorem Danych jest Dyrektor Szkoły lub Szkoła 

należy w zawieranej umowie wprowadzić klauzulę dotyczącą obowiązku przestrzegania postanowień 

Polityki Bezpieczeństwa. Wówczas:  

1) należy w zawieranej umowie wprowadzić klauzulę dotyczącą obowiązku przestrzegania 

postanowień Polityki Bezpieczeństwa; 

2) dostęp do zasobów informatycznych i pomieszczeń Szkoły Podstawowej jest możliwy  

po wcześniejszym otrzymaniu stosownego upoważnienia i zapoznaniu się z Polityką 

Bezpieczeństwa; 

3) dostęp do danych osobowych jest ograniczony do okresu zdefiniowanego w umowie; 

4) w uzasadnionych przypadkach należy przeprowadzić szkolenie w zakresie Polityki 

Bezpieczeństwa obowiązującej w Szkole Podstawowej. 

10. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych obejmuje nie tylko siedzibę Szkoły, ale także 

wszelkie sytuacje, w których dane osobowe są przetwarzane poza jej siedzibą. (szczególności zdalny 

dostęp do sieci komputerowej Szkoły ). 

 

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANI DANYCH 

 

1. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, 

przetwarzanie danych. 

2. Podmiot, któremu dane do przetwarzania powierzono, może przetwarzać dane wyłącznie  

w zakresie i w celu przewidzianym w umowie. 

3. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych obowiązany jest przed rozpoczęciem  

przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych, o których mowa  

w ustawie oraz w rozporządzeniu. 

4. Wzory oraz propozycje zapisów umownych o powierzenie przetwarzania przygotowuje Inspektor 

Ochrony Danych z możliwością konsultacji z radcą prawnym wyznaczonym przez Administratora. 

5. W przypadku przedłożenia wzoru umowy przez podmiot przetwarzający, Inspektor Ochrony Danych 

dokonuje oceny, czy stworzone zostały dostateczne gwarancje ochrony. 

6. Umowa powierzenia danych osobowych wraz z rejestrem znajduje się w załączniku numer 5. 

 

 

X. WARUNKI WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Administrator Danych musi być w stanie  

wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

2. Jeśli zgoda osoby ma stanowić wyłączną podstawę prawną przetwarzania danych  

w określonym celu lub celach, wyrażenie zgody przez osobę powinno nastąpić przed faktycznym 

rozpoczęciem przetwarzania danych w tym celu/celach. 



3. Zapytanie o zgodę musi być wyrażone w zrozumiałej, łatwo dostępnej formie, jasnym  

i prostym językiem, a także stanowić odrębną deklarację. 

4. Za wyrażenie zgody nie uznaje się m.in. milczenia osoby, braku sprzeciwu, niepodjęcia przez nią  

działań oraz zaznaczenia domyślnie okienek wyboru w systemie informatycznym. 

5. Szkoła Podstawowa umożliwia osobie, która wyraziła zgodę, wycofanie tej zgody w dowolnym  

momencie oraz w sposób równie łatwy, jak jej wyrażenie. Nie oznacza to jednak, że wycofanie zgody 

musi nastąpić dokładnie w taki sam sposób jak jej wyrażenie.  

6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych 

kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od 

pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. 

7. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między 

innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie 

usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. 

 

XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administrator obowiązany jest nadać upoważnienie do przetwarzania danych każdej osobie, która do 

przetwarzania danych będzie dopuszczona. 

2. Upoważnienie powinno zwierać: 

1) datę, z którą zostało nadane; 

2) datę, z którą upoważnienie wygasa, jeżeli jest ono nadane na czas określony; 

3) zakres upoważnienia określony przez odniesienie do zakresu obowiązków osoby upoważnionej. 

3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą upływu terminu wypowiedzenia 

lub rozwiązania umowy zawartej przez Administratora z osobą, której zostało nadane lub w przypadku, 

gdy zostało nadane na czas określony z upływem czasu na jaki zostało nadane.  

4. Osoba upoważniona przez Administratora nie ma prawa do nadawania dalszych upoważnień. 

Umocowaniem właściwym do nadawania upoważnień w imieniu Administratora jest pełnomocnictwo 

5. Administrator obowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych. 

6. Ewidencja może być prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej z możliwością jej wydruku. 

7. Ewidencja zawiera:  

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej; 

2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

8. Wzór ewidencji wraz z tekstem upoważnienia stanowi załącznik numer 6. 

 

XII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH. 

 

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 przetwarzaniu danych osobowych. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, 

w tym w  

stosownych przypadkach – elektronicznie. 

2. Administrator Danych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania  

żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z prawem 

dostępu do danych osobowych. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące 

z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

3. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to 

niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane 



dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego 

oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

4. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie 

dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych 

do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

5. Administrator realizuje obowiązki informacyjne zgodnie z Polityką Informacyjną, za której aktualność 

odpowiada IOD. 

 

 

 

XIII. Dobór zabezpieczeń. 

 

1. Szkoła Podstawowa dobiera cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia odpowiednio do wymagań 

prawnych i wyników analizy ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych.  

2. Zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne powinny uzupełniać się wzajemnie zapewniając 

wspólnie wymagany poziom bezpieczeństwa informacji.  

3. Podstawowe zasady mające wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych: 

1) zasada przywilejów koniecznych - każdy pracownik posiada prawa dostępu do danych osobowych 

ograniczone wyłącznie do tych danych , które są konieczne do wykonywania powierzonego mu 

zakresu obowiązków. Dostęp do pomieszczeń posiadają tylko osoby upoważnione; 

2) zasada wiedzy koniecznej - pracownicy posiadają wiedzę o danych osobowych ograniczoną 

wyłącznie do zagadnień, które są konieczne do realizacji powierzonych im zadań; 

3) zasada asekuracji zabezpieczeń - ochrona danych osobowych winna opierać się na co najmniej 

dwóch mechanizmach zabezpieczenia; 

4) zasada rozliczalności – Szkoła Podstawowa dąży do zapewnienia jednoznacznej odpowiedzialności 

pracowników za powierzone im dane osobowe; wszyscy użytkownicy danych osobowych ponoszą 

odpowiedzialność za zaniedbanie swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych 

osobowych; 

5) zasada czystego biurka - należy unikać pozostawiania dokumentów zawierających dane osobowe 

na biurku bez opieki. Dokumenty i nośniki zawierające dane osobowe, przechowuje się zamknięte 

na klucz (np. w szafie, szufladzie); 

6) zasada czystego ekranu - zamykanie sesji lub blokowanie komputera pozostawionego bez opieki 

lub czasowo nieużywanego (za pomocą mechanizmu blokowania ekranu i klawiatury, 

kontrolowanego hasłem). Po zakończonym dniu pracy komputer musi (po za uzasadnionymi 

przypadkami i zgłoszonymi do Administratora Systemu Informatycznego) zostać wyłączony; 

7) zasada niszczenia nośników informacji (np. papier, płyty CD) - niszczenie nieużytecznych (po 

ustaniu ich przydatności i niepodlegających archiwizacji) nośników zawierających dane osobowe 

w odpowiednich niszczarkach lub w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w nich 

danych. 

4. Każdy, kto przetwarza dane osobowe obowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe do 

których posiada dostęp, sposoby zabezpieczania danych jak również wszelkie informacje, które 

powziął w czasie przetwarzania danych, zarówno w sposób zamierzony jak i przypadkowy. 

Obowiązek zachowania danych w tajemnicy jest bezterminowy. 

5. Podczas przetwarzania danych należy zachować szczególną ostrożność i podjąć wszelkie możliwe 

środki umożliwiające zabezpieczenie oraz ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem,  

modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem. 



6. Hasła do oprogramowania i systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie są przypisane na 

zasadzie jeden użytkownik jedno hasło. Zabronione jest ujawnianie haseł innym osobom do tego 

nieuprawnionym. 

7. Hasła są zmieniane bądź usuwane za każdym razem, gdy osoba z nich korzystająca nie będzie musiała 

pracować z oprogramowaniem i systemami informatycznymi używanymi w firmie. 

8. Hasła do systemu informatycznego nie mogą być ujawniane nawet po utracie ich ważności. 

9. Należy dochować należytej staranności podczas przesyłania dokumentów zawierających dane za  

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności należy upewnić się czy przesyłane za 

pomocą poczty elektronicznej dokumenty trafiły do właściwego odbiorcy.  

10. W przypadku przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zestawień, spisów czy 

innych dokumentów zawierających dane osobowe wrażliwe, przesyłany dokument należy 

zaszyfrować, a hasło przesłać, w miarę możliwości innym środkiem komunikacji elektronicznej.  

 

XIV. Sankcje za naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji. 

 

1. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w dokumentach Polityki Bezpieczeństwa, jest naruszeniem  

obowiązków pracowniczych wynikających w szczególności z Kodeksu Pracy  

i może pociągnąć za sobą skutki dyscyplinarne oraz spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności 

wynikającej z przepisów prawa lub umów. 

2. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności 

karnej wynikającej z przepisów: 

1) RODO; 

2) ustawy o ochronie danych osobowych; 

3) kodeksu karnego dot. przestępstw przeciwko ochronie informacji; 

4) przepisów chroniących tajemnice zawodowe. 

 

3. Odpowiedzialność dyscyplinarna lub karna nie zwalnia od dochodzenia roszczeń cywilno – prawnych 

wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego 

 

XV. Zasady rozpowszechniania dokumentu oraz tryb wprowadzania zmian. 

 

1. Do zapoznania się i stosowanie niniejszej Polityki Bezpieczeństwa oraz dokumentów z nią związanych 

zobligowani są wszyscy pracownicy. 

2. Niniejszy dokument winien być udostępniony również uprawnionym podmiotom zewnętrznym w celu 

zapoznania się i stosowania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

3. Politykę Bezpieczeństwa wraz z dokumentami przekazuje się do zapoznania nowo zatrudnionym 

pracownikom oraz stażystom i praktykantom.  

4. Nowo zatrudniony pracownik oraz stażysta czy praktykant jest zobowiązany zapoznać się i złożyć 

pisemne oświadczenie potwierdzające znajomość zasad, reguł i postanowień zawartych RODO, 

ustawie, Polityce Bezpieczeństwa i innych dokumentach wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa 

informacji. 

5. Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa powinna być przeglądana i weryfikowana: 

 na polecenie Administratora Danych; 

 w celu realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych audytów i kontroli; 

 w przypadku wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub 

bezpieczeństwa informacji; 

 w przypadku poważnych modyfikacji infrastruktury teleinformatycznej; 



 w przypadku zawarcia umów, z których wynikają zobowiązania związane z bezpieczeństwem 

danych osobowych; 

6. Za aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa odpowiada Inspektor Ochrony Danych. 

7. Zmieniony dokument zatwierdza i wprowadza w drodze zarządzenia Administrator Danych. 

 

 

 

XVI. Wykaz załączników: 

 

1. Wzór rejestru czynności przetwarzania 

2. Instrukcja reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych osobowych 

3. Wzór rejestru incydentów  

4. Tabela przykładowych incydentów stanowiących naruszenie przyjętych zasad bezpieczeństwa 

5. Wzór umowy powierzenia danych osobowych wraz z rejestrem 

6. Upoważnienie do przetwarzania danych wraz z wzorem ewidencji 

7. Instrukcja obsługi żądań podmiotów danych 

8. Wzór rejestru realizacji żądań podmiotu danych 

9. Instrukcja wykonywania przeglądów 

10. Procedura profilaktyki antywirusowej 

11. Regulamin korzystania z komputerów służbowych 

12. Regulamin korzystania z urządzeń mobilnych, na których przetwarzane są dane osobowe poza Szkołą 

13. Procedura kontroli dostępu danych osobowych 

14. Procedura tworzenia kopii zapasowych 

15. Instrukcja niszczenia i wymazywania nośników w systemie przetwarzającym dane osobowe 

 

 


