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CO TO SĄ DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej
osoby fizycznej.

Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej
osoby, także stanowią dane osobowe.

Dane osobowe zwykłe:
- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania;

- adres e-mail np. imię.nazwisko@firma.com

- numer dowodu tożsamości;

- dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie 

komórkowym);

- adres IP;

- identyfikator plików cookie;\identyfikator reklamowy w 

telefonie komórkowym;

Dane osobowe szczególnej kategorii:
- ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,

- poglądy polityczne, 

- przekonania religijne lub światopoglądowe,

- przynależność do związków zawodowych 

- dane genetyczne, 

- dane biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej,

- dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej.

PRZYKŁADY DANYCH NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI:
• numer KRS;

• adres e-mail, taki jak info@firma.com;

• dane anonimowe.
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH oznacza operację lub zestaw operacji

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak np.:

- zbieranie

- utrwalanie,

- organizowanie,

- modyfikowanie,

- pobieranie,

- przeglądanie,

- ujawnianie poprzez przesłanie,

- rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,

- usuwanie,

- niszczenie.

Przetwarzaniem jest także samo

przechowywanie danych, nawet jeśli podmiot

faktycznie z nich nie korzysta.
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JAK ZABEZPIECZYĆ DANE OSOBOWE?

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób,
których dane dotyczą administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę
tych danych, w szczególności przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, a także
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Zabezpieczenie danych osobowych realizowane jest między innymi poprzez:

- środki ochrony fizycznej (służby ochrony, systemy alarmowe, monitoring, ochrona przeciwpożarowa)

- kontrola dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (procedury postępowania z kluczami, kody i karty dostępu)

- wydzielenie obszaru przetwarzania danych poprzez montaż barierek, lad lub odpowiednie ustawienie mebli uniemożliwiające niekontrolowany

dostęp osób niepowołanych do zbiorów danych osobowych

- przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe w zamkniętych na klucz szafach lub innych przeznaczonych do tego celu

urządzeniach biurowych

- zabezpieczenie kluczy do szaf i urządzeń biurowych, w których przechowywane są dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych,

- ustawienie ekranów monitorów, drukarek oraz innych urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający

osobom nieuprawnionym podgląd informacji oraz bezpośredni i niekontrolowany dostęp,

- zasady czystego biurka i ekranu

4
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DOBRE PRAKTYKI

Dbanie o bezpieczeństwo danych i informacji kojarzy się często z szeregiem skomplikowanych

procedur i zabezpieczeń, nad przestrzeganiem których czuwa administrator danych osobowych. Warto

jednak pamiętać, że to te codzienne, podstawowe czynności wykonywane przez wszystkich

pracowników mają ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa całej organizacji.

Jedną z najprostszych metod ochrony danych i informacji jest przestrzeganie zasad czystego biurka, 

ekranu, wydruku oraz kosza. Na czym dokładnie polegają te procedury:
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ZASADA CZYSTEGO BIURKA

Zasada czystego biurka obejmuje zarówno dokumenty w wersji papierowej (faktury, umowy, wizytówki, odręczne 
zapiski), jak i te znajdujące się na nośnikach elektronicznych (płyty CD, USB, dyski zewnętrzne) oraz np. pieczątki.

Dokumenty powinno przechowywać się w miejscach odpowiednio chronionych – np. w szafkach na zamek.
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ZASADA CZYSTEGO EKRANU

Należy pamiętać, że wygaszacze ekranu nie zdają testu. Czas, po którym wygaszacz się aktywuje, może wystarczyć, 
aby nieuprawniona osoba zyskała dostęp do poufnych informacji.
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ZASADA CZYSTEGO WYDRUKU

Procedura ta jest szczególnie istotna w przypadku wielkopowierzchniowych pomieszczeń oraz współdzielenia 
biur z innymi firmami.

Warto również pamiętać, aby po użyciu skanera usunąć plik z folderu sieciowego lub wylogować się z urządzenia.
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ZASADA CZYSTEGO KOSZA

Procedura ta mówi także, aby nie wyrzucać dokumentów do kosza obok biurka. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w 
której po naszym odejściu od stanowiska, osoba nieupoważniona zyskuje łatwy dostęp do dokumentów.

W naszej organizacji usługę niszczenia dokumentów świadczy firma PIKA, której kontenery rozlokowane są w 
budynkach. 

https://resilia.pl/blog/ochrona-danych-osobowych-zasady/
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Bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych zapewnia się w 
szczególności poprzez:

- stosowanie mechanizmów kontroli dostępu do danych – indywidualne identyfikatory oraz hasła dostępu

- stosowanie programów antywirusowych – zabezpieczających system przed działaniem szkodliwego oprogramowania

- stosowanie dodatkowych źródeł zasilania (np. listwy antyprzepięciowe, UPSy) – chroniące system przed utratą danych 
spowodowanych awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci

- wykonywanie kopii zapasowych, które przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym 
przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a następnie niezwłocznie usuwa po ustaniu ich użyteczności

- wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących system przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej 
(firewall)

- stosowanie pseudonimizacji oraz mechanizmów szyfrujących, w tym także wobec danych wykorzystywanych do 
uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej (szyfrowanie transmisji)

- zabezpieczanie plików elektronicznych zawierających dane osobowe hasłem, jeżeli stanowią one zbiór danych 
osobowych lub są jego częścią
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DOBRE PRAKTYKI 

HASŁA DOSTĘPU

- pod żadnym pozorem nikomu nie udostępniaj swoich haseł dostępowych! Nawet informatykowi. W razie 
potrzeby uzyskania dostępu do Twoich dokumentów utrwalonych na dysku twardym komputera, dział IT 
pozyska je poprzez konto administracyjne. Hasło jest informacją poufną, którą nie powinieneś się z nikim 
dzielić,

- w razie podejrzenia ujawnienia Twoich danych uwierzytelniających bezzwłocznie zmień hasło! W ten sposób 
uniemożliwisz lub ograniczysz skutki wycieku danych firmowych. W kolejnym kroku niezwłocznie poinformuj 
o takiej sytuacji administratora systemów informatycznych lub inną osobę upoważnioną,

- niezwłocznie, tuż po pierwszym logowaniu zmień tymczasowe hasło dostępowe! Jeśli tego nie zrobisz 
narazisz się na odpowiedzialność za wykonane przez kogoś czynności na Twoim koncie,

- nie stosuj haseł posiadających w swojej strukturze nazwy identyfikatora, a podczas okresowej ich zmiany nie 
wykorzystuj podobnych do poprzednich! W ten sposób utrudnisz przełamanie poświadczeń logowania przez 
osobę nieupoważnioną,

- do każdego systemu stosuj różne hasła dostępowe! 

- nie zapisuj haseł w łatwo dostępnych miejscach, a przede wszystkim tuż obok stanowiska pracy. Jeśli nie 
jesteś w stanie zapamiętać ich wszystkich poproś dział IT o instalację oprogramowania do przechowywania 
poświadczeń logowania w formie zaszyfrowanej.

https://odo24.pl/blog-post.polityka-hasel-w-systemach-informatycznych
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DOBRE PRAKTYKI 

WYMIANA DANYCH I ICH BEZPIECZEŃSTWO

- do przesyłania dokumentów zawierających dane osobowe drogą elektroniczną wykorzystuj wyłącznie 
służbowe konta pocztowe,

- w miarę możliwości przekazuj pocztą elektroniczną tylko jednostkowe dane, a nie całe zbiory lub szerokie 
wykazy,

- pliki zawierające dane osobowe przesyłaj wyłącznie w postaci zaszyfrowanej, przy czym hasło dostępu do 
pliku przekazuj innym kanałem informacyjnym,

- wysyłając e-mail do wielu odbiorców jednocześnie, uszanuj prawo do prywatności poszczególnych 
adresatów. Jeżeli są to osoby nie znające się nawzajem, jest wysoce niestosowne takie zaadresowanie 
wiadomości, gdzie poszczególne osoby uzyskują adresy innych odbiorców,

- w celu uniknięcia takiego naruszenia wykorzystuj pole UDW: (Ukryte do wiadomości) w oknie programu 
pocztowego zamiast domyślnego pola DO: lub skorzystaj z systemu do dystrybucji masowej korespondencji e-
mailowej opracowanego przez Centrum Informatyczne UG.
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Dziękuję za uwagę!

Marcelina Goryńska

Biuro Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka

ul. Jana Bażyńskiego 1a
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+48 58 523 24 59 www.ug.edu.pl
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