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0. Metryka dokumentu 

Wersja: 1.0 

Data wejścia w życie: 2018-05-25 

Data planowanego przeglądu: 2019-03-25 

Właściciel polityki:  MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław,  

Nadzór nad polityką: Mirosław Majchrzak 

 

 

Zatwierdzenie do wdrożenia i stosowania 

Prezes Zarządu Spółki Data i Podpis 

Mirosław Majchrzak  

 

 

0.1. Historia wersji 

LP Numer wersji Data wejścia w życie Kluczowe zmiany Akceptacja 

1 Wersja 1.0 2018-05-25 Wersja 1 Mirosław Majchrzak 
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0.3. Słownik pojęć 

  

 Spółka, Spółka MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław, 
REGON 021331485, NIP 8943005334, KRS 0000675796 

Przetwarzanie Danych Osobowych, 

Przetwarzanie 

operacja 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 

Administrator Danych Osobowych, 

Administrator 

osoba fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i 
sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby 
takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie 
paostwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie 
paostwa członkowskiego może zostad wyznaczony   Administrator 
lub mogą zostad określone konkretne kryteria jego wyznaczania 

Podmiot przetwarzający, Procesor osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora 

Dane Osobowe 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 zidentyfikowad, 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 tożsamośd osoby fizycznej.  

Informacje Chronione informacje, przetwarzane przez Administratora lub Podmiot 

przetwarzający, których dotyczy szczególny obowiązek ochrony 
wynikający z przepisów prawa lub podjętego przez Administratora 
zobowiązania do zachowania poufności, w szczególności dane 
osobowe, dane chronione tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą 
zawodową oraz tajemnicą chronioną na podstawie umów cywilno-

prawnych zawieranych z Klientami. 

Osoba Upoważniona Osoba, która została upoważniona do przetwarzania Danych 
Osobowych i informacji chronionych, w celu i zakresie wskazanym 

przez Administratora Danych Osobowych.  

Osoby Trzecie Wszystkie osoby, które nie są Osobami Upoważnionymi. 

Rozporządzenie RODO 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 o ochronie danych) 
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Sejf Sejf umieszczony w zamykanym na klucz pomieszczeniu Placówki, 
posiadający Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na klasę S1 
przechowywania wartości pod nadzorem. 

Firma Monitorująca OCHRONA JUWENTUS sp z o.o. ul. Poloneza 91, 02-826 Warszawa 

NIP: 5272260025, Regon: 016133711, KRS 0000046040 

Administrator Systemu Informatycznego, 

ASI 

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie systemami informatycznymi 
wykorzystywanymi przez Administratora danych osobowych 

System Informatyczny, SI zespół współpracujących ze sobą urządzeo, programów, procedur 
przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w 

celu przetwarzania danych 

Użytkownik  osoba upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych 
osobowych w systemie informatycznym 

Identyfikator użytkownika  ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie 
identyfikujący osobę upoważnioną (Użytkownika) do przetwarzania 
danych osobowych w systemie informatycznym  

Hasło użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie 
uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) 

Uwierzytelnianie działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości 
podmiotu (Użytkownika). 
 

System Ochrony Danych Osobowych System, którego działanie regulowane jest przez niniejszą Politykę 
ochrony danych  

Archiwum Odosobnione miejsce fizyczne lub systemowe, o ograniczonym 

dostępie, przeznaczone do przechowywania danych osobowych i 
informacji chronionej o ograniczonym przetwarzaniu. 

Zbiór Danych Uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 

scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie 

lub geograficznie; 
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1. Wstęp do Polityki ochrony danych 

 

MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K., mając na względzie:  

 kluczową rolę informacji i jej ochrony dla realizacji celów realizowanych przez Spółkę 

 koniecznośd zapewnienia zgodności działalności Spółki z obowiązującymi przepisami,  
 dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, 

wdrożyło Politykę ochrony danych, utworzoną jako zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeo 
regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych, a w szczególności danych osobowych, w 

ramach działalności Spółki.  

Wdrożenie Polityki ochrony danych ma na celu podniesienie i utrzymanie odpowiedniego do oczekiwao 
naszych Klientów poziomu zabezpieczenia informacji,  a także zapewnienie instytucji  powołanych do 
kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, że Spółka w sposób szczególny 
troszczy się o zachowanie zgodności wszelkich działao w powyższym obszarze z przepisami prawa. 

Wdrożenie Polityki ochrony danych  w Spółce ma gwarantowad, że: 

 wszelkie działania podejmowane przez pracowników Spółki oraz inne podmioty działające na jej 
rzecz będą zgodne z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, 

 zachowana zostanie ciągłośd i efektywnośd procesów realizowanych przez Spółkę  oraz ciągłośd 
kluczowych procesów informacyjnych wspierających podstawową działalnośd usługową, 

 ryzyko ujawnienia lub utraty danych, w szczególności danych przetwarzanych w Spółce będzie 
zminimalizowane do poziomu ryzyka akceptowalnego, 

 Spółka zachowa dobry wizerunek, wykazując szczególną dbałośd  o bezpieczeostwo informacji 
własnych i powierzonych. 

 

 

 

 

Wrocław, dn. 25 maja 2018 roku 
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1.2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych  

1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K., 

niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy 
informatyczne) oraz od tego, czy Spółka występuje w charakterze Administratora danych 

osobowych czy w charakterze Podmiotu przetwarzającego. 

 

2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Spółki.  
 

3. Dla skutecznej realizacji Polityki Spółka zapewnia:  

a) odpowiednie do zagrożeo i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania 
organizacyjne, 

b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, 
c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony. 

 

4. Spółka zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem 
danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa. 
 

5. Za bezpieczeostwo danych osobowych przetwarzanych w Spółce w systemach informatycznych 

oraz w formie dokumentacji papierowej oraz za właściwy nadzór odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółki. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane w Spółce gromadzone są w zbiorach danych. 
 

7. Spółka jako Administrator danych osobowych nie podejmuje czynności przetwarzania, które 
mogłyby się wiązad z poważnym prawdopodobieostwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i 
wolności osób fizycznych. W przypadku możliwości wystąpienia takiego ryzyka Spółka jako 

Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokona oceny skutków dla ochrony danych.  
 

8. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Spółka jako Administrator 

każdorazowo dokona analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględni kwestie 
ochrony danych w fazie ich projektowania. 

 

9. Spółka  nie prowadzi rejestru czynności przetwarzania.  
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1.3. Podstawa prawna. 

 

Na podstawie Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), podmiot przetwarzający dane osobowe, zarówno w charakterze Administratora 

danych osobowych jak i na podstawie powierzenia przetwarzania, zobowiązany jest do wdrożenia i 

przestrzegania postanowieo niniejszej Polityki ochrony danych, która odnosi się całościowo do problemu 
zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych 

 

1.4. Zakres obowiązywania  

1. Wszystkie osoby upoważnione zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zgodnie z wdrożoną Polityką ochrony danych, a także innymi 
dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w 

MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K. 

 

2. Wszystkie dane osobowe są w Spółce przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania 

przewidzianych przez przepisy prawa: 

a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla 

przetwarzania danych. 

b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty. 
c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 
d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia 

celu przetwarzania danych. 

e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.  

f)       Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do 
których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane, przetwarzane w sposób 
ograniczony, bądź usuwane. 

g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny z 

uwzględnieniem źródła pochodzenia danych. 

h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ochrony danych osobowych. 

 

3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się 
w szczególności: 
a) naruszenie bezpieczeostwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane 

osobowe; 

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobowych osobom lub podmiotom 

do tego nieupoważnionym; 
c) zaniechanie, chodby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym 

właściwej ochrony; 
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d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 
zabezpieczania; 

e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania; 

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie 

danych osobowych; 

g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane. 
 

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik 
zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie 
skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Spółki. 

 

 

2. Obowiązki Administratora danych osobowych 

 

Do obowiązków Spółki jako Administratora danych osobowych w zakresie zatrudniania, zakooczenia 

lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących 
czynności na rzecz Spółki na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by: 
a) pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni do przetwarzania danych osobowych, 

b) każdy z przetwarzających dane osobowe był pisemnie upoważniony przez Zarząd Spółki do 

przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”, 
c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania informacji poufnych i danych osobowych 

przetwarzanych w Spółce w tajemnicy. 

 

 

2.1.  Wypełnianie obowiązków informacyjnych 

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, obowiązek informacyjny 
Spółki jako Administratora polega na poinformowaniu tej osoby o: 

a) adresie siedziby Spółki jako Administratora i jego pełnej nazwie oraz danych kontaktowych, 

b) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (jeśli został powołany w Spółce) 
c) celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania, , 

d) okresie,  przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteriach ustalenia tego 

okresu 

e) prawie żądania od Spółki jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, 

f) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

g) dobrowolności albo obowiązku lub konieczności podania danych osobowych, a jeżeli taki 
obowiązek lub koniecznośd istnieje, o jego podstawie prawnej oraz o ewentualnych 

konsekwencjach niepodania danych, 
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h) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotnych informacjach o 

zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, 

2. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby której one dotyczą, 
obowiązek informacyjny Spółki jako Administratora polega na poinformowaniu osoby, której dane 

osobowe dotyczą o: 

a) adresie siedziby Spółki jako Administratora i jego pełnej nazwie oraz danych kontaktowych,  

b) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (jeśli został powołany w Spółce) 
c) celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania, 

d) okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteriach ustalenia tego 

okresu 

e) prawie żądania od Spółki jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, 

f)       prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

g) źródle pochodzenia danych osobowych i czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych,  

h) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotnych informacjach o 

zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, 

3. Spółka jako Administrator przekazuje niezbędne informacje osobie której dane dotyczą: 

a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – 

mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;  
b) jeżeli dane osobowe mają byd stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – 

najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą;  
c) jeżeli planuje się ujawnid dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym 

ujawnieniu. 

4. Na wniosek osoby, której dane osobowe są przetwarzane, Spółka jako Administrator zobowiązany 

jest do udzielenia tej osobie informacji o:  

a) celach przetwarzania;  

b) kategorii odnośnych danych osobowych;  
c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, 

w szczególności o odbiorcach w paostwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;  
d) planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, 

informacje o kryteriach ustalania tego okresu;  

e) prawie do żądania od Spółki jako Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

f)       prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

g) ich źródle, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;  
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h) ewentualnym zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne 

informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

5. Jeśli Spółka działa w charakterze Podmiotu przetwarzającego, Pomaga Administratorowi danych 

osobowych (Klientowi) wywiązad się z obowiązków Wynikających z Rozporządzenia RODO, 
przekazując Administratorowi niezwłocznie treśd żądania oraz niezbędne informacje. 

6. Odpowiedź na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą, powinna zostad przygotowana w 

formie pisemnej i przekazane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku lub 

żądania.  

 

2.2. Szkolenia 

1. Każda osoba upoważniona przez Członka Zarządu Spółki do Przetwarzania danych osobowych jest 

obowiązkowo zapoznawana z Polityką ochrony danych przed uzyskaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych.  

 

2. W Spółce prowadzona jest „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych”. 

 

3. W przypadku zmian w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych, wszyscy 

pracownicy mający dostęp do danych osobowych będą podlegad obowiązkowemu szkoleniu z 

zakresu wprowadzonych zmian z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

4. Uczestnictwo w odbytych szkoleniach jest pisemnie potwierdzane przez osobę przeszkoloną w  
rejestrze szkoleo w których odnotowuje obecnośd wszystkich osób przeszkolonych i 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych..  

 

 

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji 

Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe przez MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K. jako 

Administratora danych osobowych obejmuje pomieszczenie biurowe zlokalizowane ul. Legnicka 51-53, 

54-203 Wrocław oraz wszystkie miejsca na których realizowane są projekty budowlane. 

1. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, stanowią wszystkie komputery 
przenośne, urządzenia mobilne oraz inne nośniki danych należące do Spółki znajdujące się poza 
obszarem wskazanym powyżej. 

2. Do danych przetwarzanych w pomieszczeniach biurowych Spółki oraz na komputerach 

przenośnych, urządzeniach mobilnych oraz innych nośnikach danych należących do Spółki nie 

mają dostępu osoby nieupoważnione. 
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3. Informacje chronione, są przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym, w zakresie 
koniecznym do wypełniania przez nich obowiązków służbowych. 

4. Każdy osoba upoważniona odpowiada za bezpieczeostwo informacji zawartych w udostępnionych 
mu lub przez niego wytworzonych dokumentach. 

5. Wszelkie czynności związane w wykonywaniem pracy na rzecz Spółki, prowadzone mogą byd 
wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważnionych.  

6. Dane pomiędzy urządzeniami mogą byd przesyłane z wykorzystaniem sieci publicznej wyłącznie w 

postaci zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi przez osoby 
nieupoważnione. 

7. Zabronione jest przesyłanie lub przenoszenie informacji chronionej na niezabezpieczonych 

nośnikach danych.   

 

3.1. Określenie środków technicznych i organizacyjnych 

1. Spółka zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla 
zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych. 

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) są adekwatne do stwierdzonego 

poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki 
obejmują: 

a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeo, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do 

osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywad w pomieszczeniach 
wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej. 

b) Zamykanie pomieszczeo w których przetwarzane są dane osobowe na czas nieobecności 
pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 

c) Wykorzystanie zamykanych szaf dokumentowych i sejfu, do zabezpieczenia dokumentów. 

d) Wykorzystanie niszczarki dokumentów do skutecznego usuwania danych osobowych i 

informacji chronionej. 

e) Ochronę sieci lokalnej przed szkodliwymi działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu 
urządzeo firewall, 

f)       Wykonywanie awaryjnych kopii danych osobowych i informacji chronionej, 

g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Spółce, przed złośliwym 
oprogramowaniem. 

h) Zabezpieczenie dostępu do sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Spółce przy 

pomocy haseł dostępu. 

i)       Wykorzystanie szyfrowania przy transmisji danych osobowych siecią publiczną. 
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3.2. Zabezpieczenie lokalizacji 

1. Prawo samodzielnego dostępu do lokalizacji, w których przetwarzane są informacje chronione 

przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym. Osoby trzecie nie mają swobodnego dostępu do 

strefy przetwarzania informacji chronionych. 

2. W przypadku gdy osoba upoważniona nie ma dostępu do danej strefy przetwarzania informacji 

chronionych lub pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, wejście przez nią do takiej strefy lub 
pomieszczenia możliwe jest tylko pod nadzorem osoby upoważnionej, której zakres upoważnienia 
obejmuje tę strefę lub pomieszczenie. 

3. Dostęp do lokalizacji, w której przetwarzane są informacje chronione dla osób trzecich jest 

możliwy tylko pod nadzorem osoby upoważnionej. 

4. Jeżeli osoba trzecia ma byd wprowadzona do pomieszczeo, w których przetwarzane są dane 

osobowe, osoba upoważniona, do której przyszła osoba trzecia obowiązana jest: 

a) odebrad ją osobiście  

b) nadzorowad poruszanie się osoby trzeciej po pomieszczeniach, w których przetwarzane są 
informacje chronione, tak aby osoba ta nie miała dostępu do informacji chronionych. 

5. Po zakooczeniu wizyty osoba upoważniona, do której przyszła dana osoba trzecia, odprowadza ją 
do wyjścia poza obszar przetwarzania informacji chronionej i odnotowuje godzinę wyjścia w 
Rejestrze wejśd i wyjśd .  

6. W przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach, w których przetwarzane są informacje 

chronione, przebywa osoba trzecia bez nadzoru osoby upoważnionej, każda osoba upoważniona 
ma obowiązek bezzwłocznego odprowadzenia takiej osoby do wyjścia poza obszar przetwarzania 

informacji chronionej 

7. Pracowników firm zewnętrznych, które na zlecenie Spółki wykonują prace konserwacyjne, 
naprawcze, montażowe wpisuje się na Listy stałych serwisantów przed przystąpieniem do prac 
serwisowych wykonywanych w lokalizacji, w których przetwarzane są informacje chronione. 

8. W przypadku gdy firma zewnętrzna nie znajduje się na liście stałych serwisantów dostęp do 
pomieszczeo musi byd zaakceptowany przed ich rozpoczęciem przez  Członka Zarządu Spółki.  

9. W godzinach pracy, pomieszczenia w których przetwarzane są informacje chronione, są 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

10. Poza godzinami pracy pomieszczenia w których przetwarzane są informacje chronione, są 
zabezpieczone zamkami oraz systemem alarmowym ze stałym monitoringiem Firmy 
monitorującej. 

11. Otwarcia i zamknięcia pomieszczeo w których przetwarzane są informacje chronione dokonuje 

wyłącznie osoba upoważniona posiadająca odpowiednie uprawnienia, w tym również 
uprawnienia dostępowe  do systemu alarmowego nadane mu przez Członka Zarządu Spółki co 

odnotowywane jest w Ewidencji dostępów do systemu alarmowego. 
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12. Częśd Szaf dokumentowych posiada zabezpieczenia w formie zamka zamykanego na klucz. Szafy 

dokumentowe bez zabezpieczeo stoją w pomieszczeniach zamykanych na klucz do których dostęp 
mają wyłącznie osoby upoważnione. 

13. Do każdej z szaf przypisane są dwa komplety kluczy. Jeden z nich jest przechowywany jest w 

zamkniętej szafie, do której dostęp mają Członkowie Zarządu Spółki, drugi jest w dyspozycji osoby 

upoważnionej do prowadzenia spraw, do których dokumentacja jest przechowywana w danej 
szafie dokumentowej.  

14. W Kancelarii prowadzony jest Rejestr kluczy do szaf dokumentowych  

15. Szafy dokumentowe są otwierane po rozpoczęciu pracy przez upoważnioną osobę. Po 
zakooczeniu pracy wszystkie dokumenty są odkładane z powrotem do szafy, a szafa lub 

pomieszczenie w których przetwarzane są informacje chronione jest zamykana na klucz.  

16. Osoby posiadające klucze do szaf lub pomieszczeo z dokumentami odpowiadają za udostępnianie 
ich zawartości tylko osobom upoważnionym posiadającym uprawnienia do prowadzenia spraw, 
do których dokumentacja jest przechowywana w danej szafie lub pomieszczeniu, oraz  ich 

zabezpieczenie (zamknięcie na klucz) w czasie kiedy z nich nie korzystają, szczególnie po 
zakooczeniu pracy. 

17. Pomieszczenia specjalnego przeznaczenia stanowią: 

a) Serwerownia, 

b) Archiwum, 

c) Pomieszczenie Sejfu. 

18. Pomieszczenia te są dodatkowo zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz osób 
upoważnionych nie posiadających odpowiednich uprawnieo dostępowych. 

19. Sejf jest zabezpieczony przez mechaniczny zamek szyfrowy kl. A. 

 

3.3.   Ochrona kryptograficzna 

1. W celu ochrony poufności przesyłanych informacji oraz przetwarzanych danych osobowych 
stosuje się zabezpieczenia kryptograficzne. Zabezpieczenia kryptograficzne występują przy 

a) wymianie danych z podmiotami zewnętrznymi., 

b) wymianie poczty elektronicznej 

c) szyfrowaniu informacji na nośnikach wymiennych i  urządzeniach mobilnych, 

d) korzystania z oprogramowania zewnętrznego przez Internet, 

 

2. Do szyfrowania informacji na nośnikach przenośnych stosuje się: 

a) szyfrowanie plików technologią PGP , 
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b) szyfrowanie plików w kontenerach ZIP ,  

c) szyfrowanie plików aplikacjami MS Office , 

3. Serwer pocztowy, z którego korzysta Spółka jest skonfigurowany w sposób wymuszający 
nawiązanie połączenia bezpiecznego. 

4. Przechowywanie danych związanych z ochroną kryptograficzną (żądao podpisu – CSR, firmowych 

kluczy prywatnych, firmowych kluczy publicznych i certyfikatów, kluczy publicznych podmiotów 
zewnętrznych, kluczy podmiotów certyfikujących) odbywa się w magazynie certyfikatów 
chronionym hasłem administracyjnym,  

5. W wyborze stosowania zabezpieczeo kryptograficznych bierze się pod uwagę okoliczności 
pozwalające usunąd lub znacząco obniżyd ryzyko zapoznania się z informacją poufną przez osobę 
nieupoważnioną. 

 

3.4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych 

1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeo wchodzących w jego skład, służących do 
Przetwarzania danych, mogą byd dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane 
przez Członka Zarządu Spółki, 

2. Po upoważnieniu osoby do dostępu do przetwarzania danych osobowych w systemie 
informatycznym zostaje jej nadany niepowtarzalny indywidualny Identyfikator użytkownika i 
hasło, które nie może byd przekazywane drugiej osobie. 

3. Identyfikator użytkownika nie może byd zmieniany, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu 

informatycznego nie może byd przydzielony innej osobie. 

4. Hasła dostępu do systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe podlegają 
okresowej comiesięcznej zmianie dokonywanej przez użytkownika. 

5. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, zostaje 

niezwłocznie wyrejestrowany z systemu informatycznego, w którym dane są przetwarzane, zaś 
Hasło dostępu zostaje unieważnione oraz zostają podjęte inne działania niezbędne w celu 
zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do informacji chronionej.  

6. Na wszystkich stacjach roboczych, komputerach przenośnych oraz serwerach z których korzystają 

użytkownicy zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe w trybie ciągłym wyszukujące i 
usuwające złośliwe i szkodliwe oprogramowanie.  

7. Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przeprowadza się pełną kontrolę obecności wirusów 
komputerowych w systemie informatycznym.  

8. Oprogramowanie antywirusowe jest pobierane w trybie automatycznym z serwerów dostawcy 
oprogramowania i aktualizowane na bieżąco.  
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9. Każdy plik pobrany z Internetu jest sprawdzany programem antywirusowym. Sprawdzenia 

dokonuje użytkownik, który pobiera plik. 

10. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, system 

zapewnia odnotowanie: 

a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu, 

b) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, 

c) informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione. 

 

3.5. Kopie zapasowe i awaryjne 

1. Kopie awaryjne dysków, na których zgromadzone są dane osobowe i informacje poufne w tym 
pełne kopie awaryjne baz danych tworzone są automatycznie codziennie w późnych godzinach 
wieczornych. 

2. Pełne kopie zapasowe danych osobowych zgromadzonych na serwerach tworzone są raz w 

tygodniu.  

3. Wszystkie kopie zapasowe podczas tworzenia przesyłane są automatycznie w postaci 
zaszyfrowanej na serwer tworzący kopie danych, a następnie raz na dwa tygodnie, przenoszone są 
na przenośny dysk twardy. 

4. Pliki z archiwami przechowywane są na zaszyfrowanym dysku przenośnym przez okres 

maksymalnie 14 dni.  

5. Po ustaniu użyteczności kopii zapasowych znajdujących się na przenośnych dyskach twardych, 
dyski te używane są do ponownej archiwizacji.  

6. Za prawidłowe wykonywanie kopii awaryjnych i zapasowych oraz za odzyskiwanie utraconych 

danych odpowiedzialny jest ASI.  

7. Zewnętrzne nośniki danych zawierające dane osobowe są zabezpieczane przed dostępem osób 
nieupoważnionych np. poprzez szyfrowane lub tworzenie plików w kontenerach ZIP 
zabezpieczonych hasłem. 

 

3.6. Naprawa  i konserwacja urządzeń  z danymi osobowymi 

1. Wszelkie zmiany w systemie informatycznym, okresowe przeglądy kontrolne oraz naprawy 

urządzeo komputerowych na których odbywa się przetwarzanie danych osobowych są 
poprzedzone zabezpieczeniem danych osobowych i informacji chronionej przed dostępem do nich 
osób nieupoważnionych. Naprawy i zmiany w systemach informatycznych prowadzone przez 

podmiot z listy Serwisantów prowadzone są pod nadzorem osoby upoważnionej. 
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2. W przypadku konieczności przekazania do naprawy urządzeo komputerowych zawierających Dane 

Osobowe i informacje chronione, przekazanie ich następuje po dokonaniu trwałego usunięcia 

nośników danych z urządzeo lub usunięcia informacji chronionej z przekazywanych nośników.  

3. Jeśli nośnik danych (dysk, dyskietka, płyta lub inne) zostanie uszkodzony i nie można   go odczytad 
ani usunąd z niego danych, to należy go trwale zniszczyd mechanicznie. 

4. Prace serwisowe odnotowywane są w ewidencji zawierającej rodzaj wykonywanych czynności 
serwisowych, daty rozpoczęcia i zakooczenia usługi, wskazanie osób dokonujących czynności 
serwisowych, tj. imienia i nazwiska, prowadzonej przez ASI. 

5. W przypadku prac serwisowych dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, wymagających 

dostępu do danych osobowych, z podmiotem takim, przed rozpoczęciem wykonania prac, jest 

zawierana umowa powierzenia danych osobowych zawierająca stosowne klauzule poufności. 

 

4. Postępowanie z dokumentami 

1. Dokumenty przekazywane Spółce przez Klientów dotyczące spraw przez nich zlecanych są 
przyjmowane przez osobę upoważnioną która umieszcza otrzymane dokumenty w przydzielonej 
jej szafie dokumentowej lub wykonuje skan dostarczonej dokumentacji i umieszcza go na 

zabezpieczonym serwerze. 

2. Dokumenty dotyczące poszczególnych spraw przechowywane są osobno, w odpowiednich 
teczkach i segregatorach a w postaci cyfrowej w osobnych katalogach, w taki sposób, aby 
zapewnid iż dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione dla których dostęp ten jest niezbędny. 

3. Do czasu zakooczenia obsługi danej sprawy dokumenty jej dotyczące pozostają w dyspozycji 
osoby upoważnionej wyznaczonej do prowadzenia danej sprawy. 

4. Dokumenty zawierające informację chronioną, które nie są zwracane klientom zgodnie z zapisami 
umów, po okresie przechowywania w trybie ograniczonego przetwarzania (archiwizacji) 

wymaganego przepisami prawa (rękojmia z tytułu wad ukrytych i przedawnienie roszczeo), 

podlegają komisyjnemu trwałemu zniszczeniu lub są protokolarnie przekazywane innemu 
Przedsiębiorcy zajmującemu się profesjonalnym niszczeniem dokumentów. 

5. W skład komisji wchodzą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, 
Inspektor Ochrony Danych lub osoba specjalnie przez niego upoważniona do tej czynności.  

6. Ze zniszczenia sporządzany jest protokół, który przechowuje się do celów kontrolnych. 

7. Trwałe niszczenie zbędnych dokumentów papierowych odbywa się na bieżąco poprzez niszczenie 

mechaniczne w niszczarkach zapewniających minimum 3 stopieo bezpieczeostwa i dokonywane 

jest przez osobę upoważnioną. Dotyczy to w szczególności tymczasowych notatek, błędnie 
sporządzonych pism i wszelkich dokumentów, które nie podlegają zachowaniu jako dokumentacja 
sprawy. 
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4.1. Zasada czystego biurka 

1. W trakcie pracy, na biurkach, osoby upoważnione przechowują wyłącznie dokumenty niezbędne 
do wykonywania czynności prowadzonych w danym momencie. 

2. Po zakooczeniu pracy, osoby upoważnione umieszczają wszystkie dokumenty w zabezpieczonych 

szafach dokumentowych.   

3. Osoby upoważnione zobowiązane są do blokowania stacji roboczych w wypadku odejścia od 
stanowiska pracy i wyłączania ich po zakooczeniu pracy.  

4. Po zakooczeniu spotkania z Klientem osoba upoważniona odpowiedzialna za organizację 
spotkania zobowiązana jest do umieszczenia wszelkich dokumentów zawierających informację 
chronioną  w zabezpieczonych szafach dokumentowych.  

5. Wszelkie karty, notatki i tablice wykorzystywane w trakcie spotkao, zawierające informację 
chronioną, muszą byd archiwizowane lub niszczone.  

 

5. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Członek Zarządu Spółki jako 

Administrator Danych Osobowych dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodowad 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodowad ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, Członek Zarządu Spółki jako Administrator Danych Osobowych zgłasza fakt 
naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, 
nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.  

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Członek Zarządu Spółki  jako Administrator 

zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą, a działając jako Podmiot Przetwarzający, 
zawiadamia Administratora danych osobowych w imieniu którego przetwarza dane osobowe.. 

 

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Spółka jako Administrator danych osobowych może powierzyd przetwarzanie danych osobowych 

innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z 
wymogami wskazanymi dla takich umów przez RODO. 

 

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Spółka jako Administrator uzyskuje od 

Podmiotu przetwarzającego zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. 
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3. Spółka jako Administrator danych osobowych nie będzie przekazywała danych osobowych do 

paostwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane 
dotyczą. 

 

7. Przeglądy Polityki ochrony danych 

Polityka ochrony danych podlega przeglądowi i aktualizacji z częstotliwością nie mniejszą niż raz do roku.  

 

8. Załączniki 

 


