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Funkcje organizacyjne 

1. Ustalenie zakresu środowiska Administratora  
Inspektor ochrony danych wykonuje swoje zadania w odniesieniu do pracodawcy znając w pełni 

wewnętrzny podział zadań i obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

zewnętrznych powiązań i ustaleń organizacji z innymi organizacjami na podstawie ram prawnych tych 

procesów w oparciu o: 

a) Struktury i role wewnętrzne: analiza na podstawie schematu organizacyjnego -ustalenie za co 

dokładnie odpowiadają wydziały oraz koordynatorzy biur z uwzględnieniem w szczególności 

tego, w jakich celach potrzebuje i faktycznie przetwarza dane osobowe.  

b) Powiązania jakie organizacja posiada z innymi jednostkami: w ramach ogólnej struktury 

hierarchicznej. [Powiat <-> Starostwo <-> Zarząd Powiatu <-> Rada Powiatu]-> Jednostki 

Organizacyjne Powiatu.  

c) Formalne prawo: wszystkie organy publiczne określone zostały na kilku poziomach krajowych 

i unijnych reguł prawnych jakich jak: Konstytucja RP, rozporządzenia UE(stosowane wprost) , 

ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, umowy międzynarodowe. Ustalenia 

administracyjne dotyczące procedur, wytycznych i oświadczeń dotyczących polityki.  

d) Zewnętrzne organizacje obejmujące powiązania pomiędzy Wydziałami a innymi organami 

publicznymi w innej hierarchii np.: policją, prokuraturą, służbami specjalnymi cywilnymi i 

wojskowymi (CBA, ABW, AW).  

e) Współpraca pomiędzy Administratorami lub podmiotami przetwarzającymi: organizacja 

posiada powiązania z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług z sektora publicznego i 

prywatnego na podstawie umów cywilno-prawnych lub publiczno-prywatnych. Umowy takie 

będą stanowiły podstawę przetwarzania danych przez strony umowy, począwszy od 

gromadzenia odpowiednich danych poprzez ich przekazanie i wykorzystanie, aż po ich 

ostateczne zniszczenie lub usunięcie. 

Powyższe czynności pozwolą na ustalenie ogólnego zakresu przetwarzania danych w Urzędzie.  

2. Rejestr Operacji Przetwarzania danych osobowych  
Dla zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Administrator powinien 

prowadzić rejestr czynności przetwarzania. Stanowi on rozwiązanie pozwalające wykazać 

przestrzeganie RODO. Odpowiedzialny za realizację tych zadań w bliskiej współpracy z odpowiednimi 

pracownikami Administratora jest Inspektor Ochrony Danych. Rejestr prowadzony jest zgodnie z art. 

30 RODO. 

Szczegółowy wzór rejestru opublikował polski organ ochrony danych UODO na swojej stronie 

internetowej https://uodo.gov.pl/pl/123/214  

a) Zakres informacji objętych RCP wskazuje podstawowe informacje, które mają pozwolić 

organowi nadzorczemu skierowanie szczegółowych pytań lub czynności kontrolnych wobec 

właściwych podmiotów. Celem prowadzenia rejestru jest przyspieszenie działania organu 

nadzorczego w sytuacji, gdy czas reakcji jest kluczowy dla skuteczności nadzoru. Rejestr 

czynności przetwarzania jest listą otwartą możliwą do modyfikacji. 

b) Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek na bieżąco informować inspektora 

ochrony danych o wszelkich zmianach w procesach przetwarzania danych osobowych 

realizowanych w swoich komórkach. 

c) Inspektor ochrony danych dokonuje weryfikacji oraz przeglądu formularza i czynności 

przetwarzania raz w roku lub jeżeli zachodzi konieczność zmian w zapisach.  

https://uodo.gov.pl/pl/123/214
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3. Przegląd Operacji Przetwarzania 
Inspektor ochrony danych przeprowadza przegląd wszystkich zarejestrowanych w RCP operacji 

przetwarzania danych, pod kontem wymagań RODO pod każdym istotnym względem. IOD powinien 

być w stanie ocenić czy operacja przetwarzania jako całość jest zgodna z nadrzędną zasadą zgodności 

z prawem i rzetelności. 

Wpisy poszczególnych operacji przetwarzania powinny stanowić podstawę przeglądu i sprawdzenia 

prawidłowości, kompletności procesów przetwarzania danych w organizacji przy zachowaniu 

rozliczalności. 

4. Ocena ryzyka wynikającego z operacji przetwarzania danych osobowych 
Właściwa ocena ryzyka obejmuje etapy takie jak: 

a) Zdefiniowanie operacji przetwarzania i jej kontekstu, który powinien zostać wykonany przy 

rejestrze czynności przetwarzania oraz przegląd operacji przetwarzania danych osobowych; 

b) Ustalenie różnych poziomów oddziaływania, które obejmują: 

PL Poziom oddziaływania  Opis 

1. Niski Jednostki mogą natrafić na kilka niewielkich niedogodności, które pokonają bez 
żadnych problemów.  Czas spędzony na ponowne wprowadzanie informacji, irytacja, 
rozdrażnienie itp. 

2. Średni Jednostki mogą natrafić na znaczące niedogodności, które powinny być w stanie 
pokonać pomimo wielu trudności. Można spodziewać się na dodatkowe koszty, 
odmowę dostępu do usług, strach, brak zrozumienia, stres, niewielkie dolegliwości 
fizyczne. 

3. Wysoki  Jednostki mogą napotkać na znaczące konsekwencje, które powinny być w stanie 
pokonać, aczkolwiek z poważnymi trudnościami. Można spodziewać się 
sprzeniewierzenia środków, umieszczenie na czarnej liście przez instytucje finansowe, 
szkody majątkowe, utratę pracy, pogorszenie stanu zdrowia itd. 

4. Bardzo wysoki Jednostki, które mogą napotkać na znaczące lub nawet nieodwracalne konsekwencje, 
których nie są w stanie pokonać. Czego konsekwencją może być: niezdolność do 
pracy, długoterminowe dolegliwości psychiczne lub fizyczne, śmierć itp. 

 

c) Główne obszary oceny bezpieczeństwa danych: 

 Sieć i zasoby techniczne: sprzęt i oprogramowanie komputerowe; 

 Procesy/procedury związane z operacją przetwarzania danych; 

 Różne strony i osoby uczestniczące w operacji przetwarzania; 

 Sektor działalności i skala przetwarzania. 

Osoba oceniająca ryzyko bezpieczeństwa może na podstawie tych odpowiedzi obliczyć następnie 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia w sposób wskazany na zamieszczonej poniżej tabeli; 

A. Sieć i zasoby 

techniczne: 

B. Procesy i procedury C. Zaangażowani w 

operację 

D. Sektor i skala działalności 

1. Czy jakakolwiek część 

przetwarzania danych 

osobowych odbywa się 

przez internet? 

6. Czy rola i obowiązki 

dotyczące przetwarzania 

danych osobowych są 

niejednoznaczne lub 

niejasno zdefiniowane 

11. Czy przetwarzanie 

danych wykonywane jest 

przez nieokreśloną liczbę 

pracowników? 

16. Czy uważasz swój sektor 

działalności za podatny na 

cyberataki? 

2. Czy można zapewnić 

dostęp do wewnętrznego 

systemu przetwarzania 

danych osobowych przez 

internet (np. dla pewnych 

użytkowników) ? 

7. Czy możliwe do 

zaakceptowania jest 

użytkowanie sieci, systemu 

i zasobów fizycznych w 

ramach organizacji? Czy 

jest niejasno zdefiniowane? 

12. Czy jakakolwiek 

część operacji 

przetwarzania danych 

wykonywana jest przez 

wykonawcę/stronę trzecią 

(podmiot przetwarzający 

dane)? 

17. Czy twoja organizacja 

ucierpiała z powodu cyberataku 

lub innego naruszenia 

bezpieczeństwa w ciągu 

ostatnich dwóch lat? 
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3. Czy system 

przetwarzania danych 

osobowych jest 

powiązany z innym 

wewnętrznym (w 

ramach organizacji) lub 

zewnętrznym systemem 

lub serwisem 

informatycznym? 

8. Czy pracownikom wolno 

wnosić i użytkować swoje 

własne urządzenia 

podłączone do systemu 

przetwarzania danych 

osobowych? 

13. Czy obowiązki 

stron/osób 

uczestniczących w 

przetwarzaniu danych 

osobowych są 

niejednoznaczne lub 

niejasno ustalone? 

18. Czy w ostatnim roku 

otrzymałeś zgłoszenia i/lub 

skargi dotyczące 

bezpieczeństwa systemu 

informatycznego 

(wykorzystywanego do 

przetwarzania danych 

osobowych)? 

4. Czy nieupoważnione 

osoby mogą łatwo uzyskać 

dostęp do środowiska 

przetwarzania danych? 

9. Czy pracownikom wolno 

przekazywać, 

przechowywać lub w inny 

sposób przetwarzać dane 

osobowe poza obiektami 

organizacji? 

14. Czy pracownicy 
uczestniczący w 
przetwarzaniu danych 

osobowych nie znają 
zasad bezpieczeństwa 
informacji? 

19. Czy operacja 

przetwarzania dotyczy dużej 

ilości jednostek i/lub danych 

osobowych? 

5. Czy system 

przetwarzania danych 

osobowych został 

zaprojektowany, 

wdrożony lub jest 

utrzymywany bez 

przestrzegania 

odpowiednich dobrych 

praktyk? 

10. Czy czynności 

przetwarzania danych 

osobowych mogą być 

wykonywane bez 

utworzenia plików 

dziennika? 

15. Czy osoby/strony 

uczestniczące w operacji 

przetwarzania danych 

zaniedbują bezpieczne 

przechowywanie i/lub 

niszczenie danych 

osobowych? 

20. Czy istnieją 

jakiekolwiek dobre 

praktyki z zakresu 

bezpieczeństwa dotyczące 

konkretnie twojego 

sektora działalności, które 

nie są właściwie 

stosowane? 

Odpowiedź twierdząca na powyższe pytania wskazuje na ryzyko TAK +1pkt.. Wynik ten można 

powiązać z wynikiem oceny oddziaływania, co daje ogólny wynik oceny ryzyka. 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA: 
 

Obszar oceny: Liczba odpowiedzi 

„tak” 

Poziom Wynik 

 

A. Sieć i zasoby 
techniczne: 

0 – 1 Niski 1 

2 – 3 Średni 2 

4 – 5 Wysoki 3 

 

B.  Procesy i 
procedury 

0 – 1 Niski 1 

2 – 3 Średni 2 

4 – 5 Wysoki 3 

 

C. Strony i ludzie 
zaangażowani 

w operację 

0 – 1 Niski 1 

2 – 3 Średni 2 

4 – 5 Wysoki 3 

 

D. Sektor i skala 
działalności 

0 – 1 Niski 1 

2 – 3 Średni 2 

4 – 5 Wysoki 3 

Powyższe wyniki można następnie wprowadzić do następującego schematu podsumowującego: 
 

 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA : 

 

Ogólna SUMA wyników: POZIOM PRAWDOPODOBIEŃSTWA wystąpienia zagrożenia: 

4 – 5 Niski 

6 – 8 Średni 

9 – 12 Wysoki 
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W końcu, wyniki można połączyć z określonymi na pierwszym schemacie wynikami 
„poziomu oddziaływania”, by wskazać ogólne ryzyko: 
 

OGÓLNA OCENA RYZYKA: 
 

 
POZIOM ODDZIAŁYWANIA 

 

 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 
Niskie Średnie Wysokie/bardzo 

wysokie 

Niskie 
   

Średnie 
   

Wysokie 
   

Legenda: 

[ ] Niskie ryzyko                                   [ ] Średnie ryzyko                                                   [ ] Wysokie ryzyko 
Powyższy schemat oceny ryzyka dotyczy głównie ryzyk bezpieczeństwa danych. 

 

5. Przeprowadzenie oceny sutków dla ochrony danych, dla operacji powodujących 

„wysokie ryzyko”. 
a) Operacje powodujące „wysokie ryzyko”: przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony 

danych. 

Jeżeli wstępna ocena ryzyka wykazała, że konkretna operacja przetwarzania danych faktycznie może 

powodować „wysokie ryzyko”, wtedy Administrator jest zobowiązany przeprowadzić ocenę skutków 

dla ochrony danych przed przystąpieniem do takiej operacji. UODO opracowuje wykaz rodzajów 

operacji przetwarzania polegających dokonania oceny skutków dla ochrony danych oraz wykaz 

operacji niepodlegających takiemu wymogowi, który jest dostępny na stronie swojej stronie 

internetowej https://uodo.gov.pl/pl/424. 

b) Oprogramowanie do oceny skutków dla prywatności. 

Możliwe jest korzystanie z oprogramowania do oceny skutków dla prywatności. Narzędzie jest 

dostępne na stronie CNIL o akronimie PIA https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-

carry-out-data-protection-impact-assessment. 

c) Role i obowiązki Administratora i Inspektora Ochrony Danych 

Zgodnie z art.35 ust.1 RODO do obowiązków Administratora należy przeprowadzanie w określonych 

przypadkach oceny skutków dla ochrony danych. Zgodnie z zasadą ochrony danych w fazie 

projektowania na Administratora został nałożony obowiązek konsultowania się z IOD przy dokonaniu 

oceny; 

d) Ocena, czy zaproponowana operacja przetwarzania może powodować „wysokie ryzyko” 

Czynniki wskazujące wysokie ryzyko: 

 Ewaluacja lub ocena, w tym profilowanie i przewidywanie, szczególnie „aspektów 

dotyczących pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane 

dotyczą”; 

 Systematyczne monitorowanie: przetwarzanie wykorzystywane do obserwacji, 

monitorowania i kontroli osób, których dane dotyczą, w tym dane zbierane poprzez 

„systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie”.  

https://uodo.gov.pl/pl/424
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment
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 Dane osobiste lub bardzo osobiste dane: obejmują dane szczególnej kategorii danych z art. 9 

a także z art. 10 dotyczące wyroków skazujących i przestępstw.np.: dochodzenia 

administracyjne i postępowania dyscyplinarne. 

 Dane dotyczące osób wymagających szczególnej opieki między innymi: osoba nie jest w 

stanie wyrazić zgody lub sprzeciwić się mu lub nie może wykonać swoich praw: dzieci, osoby 

wymagające szczególnej opieki, osoby starsze, pacjenci itd.; 

Administrator może wybrać w metodologię oceny skutków dla ochrony jaka mu pasuje uwzględniając 

cel oceny, którym jest ustalenie konkretnego ryzyka, ocena ryzyka, ustalenie środków łagodzących, 

odnotowanie ustaleń, oceny i podjętych środków ( jako rozliczalność).  

I. Funkcje monitorowania przestrzegania prawa  

1. Przetwarzanie zadań dotyczących Rejestru Czynności Przetwarzania, Oceny 

ryzyka, oceny skutków przetwarzania danych. 
Inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Nadmienić należy, że monitorowanie nie jest operacją 

jednorazową lecz stałą zgodnie z PDCA (tj.: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw). W ramach 

monitorowania IOD: 

 Zbiera informacje w celu identyfikacji procesów przetwarzania; 

 Analizuje i sprawdza zgodność przetwarzania; 

 Informuje, doradza i rekomenduje określone działania. 

Rejestry muszą odzwierciedlać realia operacji przetwarzania co oznacza konieczność zapewnienia ich 

aktualizacji. Gdy urząd planuje zmiany w swoich operacjach przetwarzania, należy sprawdzić czy 

rejestry wymagają także aktualizacji. Administrator wdraża odpowiednie polityki, zasady i środki 

bezpieczeństwa. Inspektor ochrony danych ma obowiązek monitorować, czy i jak są one w praktyce 

stosowane u ADO.  

2. Postępowanie z naruszeniem ochrony danych. 
Administrator ponosi przewidziane prawem ujemne konsekwencje za zdarzenia lub stan rzeczy 

podlegający ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywane prawnie w danej literze prawa. 

Dokładne wskazówki oraz zasady postępowania w czasie stwierdzenia naruszenia zostały opisane w 

„Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu”. Podstawowe zasady dotyczące postępowania z naruszeniem to: 

a) Informowanie odpowiedniego organu ochrony danych - nie później niż 72 godziny od 

stwierdzenia naruszenia zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że mało prawdopodobne 

jest , by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

Formularz na którym dokonuje się zgłoszenia udostępniony został na stronie internetowej 

UODO pod linkiem:  https://uodo.gov.pl/pl/search?s=zg%C5%82oszenie+naruszenia  

b) Dokumentowanie i ocena naruszenia: Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia 

ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego 

skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi 

nadzorczemu na weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu zgodnie z art. 33 ust.5 

RODO. Do rejestru należy wpisywać także naruszenie ochrony danych, w przypadku których 

„prawdopodobieństwo, że będzie wiązało się ono z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych, jest niewielkie”.  

c) Informowanie osób których dotyczy naruszenie  zgodnie z art. 4 ust 1 RODO w niektórych 

przypadkach administrator musi nie tylko zgłosić naruszenie organowi nadzorczemu, ale 

również powiadomić o nim osoby fizyczne, na które to naruszenie wywiera wpływ i może 

powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; 

https://uodo.gov.pl/pl/search?s=zg%C5%82oszenie+naruszenia
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d) Ocena ryzyka i wysokiego ryzyka: według zaleceń Agencji Unii Europejskiej ds. 

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). 

Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych i podmiotów: 

Przykład Czy należy zgłosić 

naruszenie organowi 

nadzorczemu? 

Czy należy zgłosić 

naruszenie osobie, której 

dane dotyczą? 

Uwagi/zalecenia 

Administrator 

przechowywał 

zaszyfrowaną kopię 

bezpieczeństwa w 

archiwum danych 

osobowych na pamięci 

USB. Pamięć ukradziono 

podczas włamania. 

Nie Nie Jeżeli dane zostały zaszyfrowane 

za pomocą najnowocześniejszego 

algorytmu, utworzono kopie 

bezpieczeństwa danych, 

unikalny klucz nie został 

złamany, a dane można 

przywrócić w odpowiednim 

czasie – być może naruszenie to 

nie podlega zgłoszeniu. Jeżeli 

jednak w późniejszym czasie 

klucz zostanie złamany, sytuacja 

ta będzie wymagała zgłoszenia. 

Administrator prowadzi 

usługę internetową 

GEOINFO. W wyniku 

cyberataku na tę usługę 

nastąpił wyciek danych 

osób fizycznych. Klienci 

administratora znajdują 

się w jednym państwie 

członkowskim. 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić organowi 

nadzorczemu, jeżeli 

możliwe są konsekwencje 

dla osób fizycznych. 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić osobom fizycznym 

w zależności od charakteru 

danych osobowych, których 

dotyczy naruszenie, oraz 

gdy możliwe konsekwencje 

dla osób fizycznych są 

poważne. 

 

Krótkotrwała, 

kilkuminutowa awaria 

systemu zasilania w  

obsłudze telefonicznej 

administratora, w 

wyniku której klienci nie 

mogą skontaktować się z 

administratorem i 

uzyskać dostępu do 

swoich danych. 

Nie Nie Naruszenie to nie podlega 

zgłoszeniu, lecz mimo to należy 

ten incydent zarejestrować na 

podstawie art. 33(5). 

Administrator musi prowadzić 

odpowiednie rejestry. 

Administrator pada ofiarą 

ataku za pomocą 

oprogramowania typu 

ransomware, w wyniku 

którego wszystkie dane zostały 

zaszyfrowane. Nie są dostępne 

żadne kopie bezpieczeństwa, a 

danych nie można przywrócić. 

W trakcie postępowania 

okazuje się, że 

oprogramowanie typu 

ransomware wykorzystano 

jedynie do zaszyfrowania 

danych, a w systemie nie 

stwierdzono obecności 

żadnego innego złośliwego 

oprogramowania. 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić organowi 

nadzorczemu, jeżeli 

możliwe są konsekwencje 

dla osób fizycznych, 

ponieważ sytuacja ta jest 

równoznaczna z utratą 

dostępności. 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić osobom fizycznym 

w zależności od charakteru 

danych osobowych, których 

dotyczy naruszenie, 

potencjalnych skutków 

braku dostępności danych 

oraz innych możliwych 

konsekwencji. 

Jeżeli istniałaby kopia 

bezpieczeństwa i możliwe 

byłoby przywrócenie danych w 

odpowiednim czasie, zgłaszanie 

naruszenia organowi 

nadzorczemu lub osobom 

fizycznym nie byłoby konieczne, 

ponieważ nie miałyby miejsca 

trwała utrata dostępności lub 

naruszenie poufności danych. 

Jeżeli jednak organ nadzorczy 

dowiedziałby się o tym 

incydencie z innych źródeł, 

mógłby rozważyć wszczęcie 

postępowania do celów oceny 

zgodności z szerszymi 

wymogami dotyczącymi 

bezpieczeństwa określonymi w 

art. 32. 
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 Pewna osoba dzwoni do 

Wydziału, by zgłosić 

naruszenie ochrony danych. 

Osoba ta otrzymała pocztą 

decyzję niepełnosprawności  

przeznaczony dla kogoś 

innego. 

Administrator przeprowadza 

krótkie postępowanie (tj. 

trwające do 24 godzin) i 

ustala z uzasadnioną 

pewnością, że miało miejsce 

naruszenie ochrony danych 

osobowych, i stwierdza, czy 

w jego systemie występuje 

wada, która może oznaczać, 

że naruszenie wpłynęło 

lub mogło wpłynąć na inne 

osoby fizyczne. 

Tak Naruszenie zgłasza się 

wyłącznie osobom 

fizycznym, na które 

naruszenie wywarło wpływ, 

jeżeli istnieje wysokie 

ryzyko i jest jasne, że 

naruszenie nie dotyczy 

nikogo innego. 

Jeżeli w wyniku dalszego 

postępowania stwierdzono, że 

naruszenie ma wpływ na 

większą liczbę osób 

fizycznych, należy przekazać 

organowi nadzorczemu 

aktualne informacje, a 

administrator wykonuje 

dodatkową czynność 

polegającą na zawiadomieniu 

o naruszeniu innych osób 

fizycznych, jeżeli sytuacja ta 

może powodować dla nich 

wysokie ryzyko. 

Dane osobowe znacznej 

liczby osób omyłkowo 

wysłano do niewłaściwej 

listy adresowej. 

 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić organowi 

nadzorczemu. 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić osobom fizycznym w 

zależności od zakresu i 

rodzaju ujawnionych danych 

osobowych i wagi możliwych 

konsekwencji. 

 

Wiadomość e-mail wysłano 

do odbiorców w polach „do:” 

lub „dw:”, tym samym 

umożliwiając każdemu 

odbiorcy wgląd w adresy e-

mail innych odbiorców. 

Tak, zgłoszenie naruszenia 

organowi nadzorczemu 

może być obowiązkowe, 

jeżeli naruszenie dotyczy 

dużej liczby osób, jeżeli 

ujawniono dane wrażliwe 

(takie jak np. lista adresowa 

psychoterapeuty) lub jeżeli 

inne czynniki stwarzają 

wysokie ryzyko (np. 

wiadomość e-mail zawiera 

hasła startowe). 

Tak, naruszenie należy 

zgłosić osobom fizycznym 

w zależności od zakresu i 

rodzaju ujawnionych danych 

osobowych i wagi 

możliwych konsekwencji. 

Zgłoszenie może nie być 

konieczne, jeżeli nie ujawniono 

żadnych danych wrażliwych i 

jeżeli ujawniono tylko niewielką 

liczbę adresów e-mail. 

3. Zadanie dochodzeniowe z uwzględnieniem rozpatrywania skarg wewnętrznych i 

zewnętrznych 
a) Dochodzenie: inspektor ochrony danych może z własnej inicjatywy lub na wniosek 

kierownictwa albo na przykład organu przedstawicielskiego pracowników lub 

jakiejkolwiek osoby (z organizacją lub spoza niej lub nawet osoby informującej o 

nieprawidłowościach, która powinna być w danym kraju chroniona) badać sprawy i 

okoliczności bezpośrednio związane z jego zadaniami oraz zgłaszać je osobie lub 

organowi, któremu zlecono lub nakazano dochodzenie, i/lub najwyższemu 

kierownictwu.  

b) Egzekwowanie: Jeżeli inspektor ochrony danych uzna, że RODO zostało w pewnym 

względzie naruszone przez jego organizację albo przez zewnętrznego dostawcę lub 

podmiot przetwarzający, zgłasza ten fakt najwyższemu kierownictwu, i to najwyższe 

kierownictwo jest odpowiedzialne za podjęcie działań korygujących, z uwzględnieniem w 

stosownym przypadku sankcji wobec pracowników 

c) Konsultacje: W przypadku poważnej różnicy poglądów pomiędzy inspektorem ochrony 

danych a najwyższym kierownictwem jego organizacji, gdy zdaniem inspektora danych 

konkretna operacja przetwarzania narusza lub (poważnie) naruszy RODO i/lub stosowne 

przepisy krajowe, a kierownictwo chce taką operację wykonać lub nie zamierza podjąć 

wobec niej żadnych sankcji, oczywiście odpowiednim rozwiązaniem dla inspektora 

ochrony danych wydawałoby się skorzystanie z takiego uprawnienia i (skuteczne) 

przekazanie sprawy do organu ochrony danych.  
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II. Funkcje doradcze  

1. Zadania doradcze – informacje ogólne. 
Inspektor ochrony danych może informować, udzielać porad lub wydawać rekomendacje dla celów 

praktycznych usprawnień w ochronie danych lub spraw dotyczących stosowania przepisów o 

ochronie danych zgodnie z art. 39 ust. 1 lit a. W tym celu inspektor ochrony danych powinien 

dokładnie monitorować zmiany legislacyjne i regulacyjne w obszarze ochrony danych, 

bezpieczeństwa danych, itp., by alarmować kierownictwo wyższego i odpowiedniego niższego 

szczebla o nadchodzących nowych instrumentach UE. Z inspektorem ochrony danych konsultować 

mogą się także (a właściwie z zasady w odpowiednich sprawach muszą się konsultować) 

przedstawiciele kierownictwa, organ przedstawicielski pracowników lub związki zawodowe albo 

każdy pracownik, z uwzględnieniem oczywiście i w szczególności „właścicieli”/osób w ramach 

organizacji, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność za konkretną operację przetwarzania, 

za każdym razem, gdy dana osoba wnioskuje ustnie lub pisemnie o poradę. 

W związku z tym urząd powinien zapewnić między innymi: 

 Udział inspektora ochrony danych w spotkaniach przedstawicieli wyższego i 

średniego szczebla organizacji; 

 Uczestnictwo inspektora ochrony danych przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

przetwarzania danych osobowych. Niezbędne informacje powinny zostać 

udostępnione inspektorowi odpowiednio wcześniej, umożliwiając mu zajęcie 

stanowiska; 

 Stanowisko inspektora ochrony danych powinno być zawsze brane pod uwagę. W 

razie braku porozumienia Grupa Robocza Art. 29 zaleca, w ramach dobrych praktyk, 

dokumentowanie przypadków i powodów postępowania niezgodnego z zaleceniem 

inspektora; 

 W przypadku stwierdzenia naruszenia albo innego zdarzenia związanego z danymi 

osobowymi należy natychmiast skonsultować się z inspektorem ochrony danych. 

2. Wspieranie i promowanie „Ochrony danych w fazie projektowania. 
Ochrona danych w fazie projektowania jest zasadą bezpieczeństwa na etapie projektowania we 

wszystkich swoich operacjach. Uwzględniając stan wiedzy techniczne, koszt wdrażania oraz 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, Administrator – 

zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża 

środki techniczne i organizacyjne, takie jak pesudonimizacja, zaprojektowanie w celu skutecznej 

realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu 

niezbędnych zabezpieczeń, tak aby spełnić wymogi rozporządzenia RODO. 

3. Doradzanie w sprawie zgodności oraz monitorowanie zgodności.  
Aby przestrzegać postanowień RODO, a w szczególności, by to wykazać, Administrator powinien 

przyjąć lub podpisać szereg środków i instrumentów, które obejmują: 

a) Sporządzanie i formalne przyjmowanie wewnętrznych polityk ochrony danych w celu 

uregulowania takich spraw, jak: 

 Stosowane przez organizację papierowe formularze, formularze internetowe oraz 

oświadczenia o ochronie danych/ prywatności na stronach internetowych, 

korzystanie z cookies i innych plików śledzących; 

 Dostęp i zmiana rejestrów – na odpowiednim sprzęcie i oprogramowaniu; 

 Stosowanie odpowiednich regulaminów, procedur, ustaleń wewnętrznych; 

 Przekazywanie pracownikom obowiązujących zasad dotyczących ochrony informacji; 



11 
 

b) Zawieranie umów administracyjnych (uzgodnień) pomiędzy organami lub podmiotami 

publicznymi; 

c) Sporządzanie umów z podmiotami przetwarzającymi; 

d) Podpisywanie lub sporządzanie standardowych lub indywidualnie zatwierdzanych umów o 

przekazie danych 

e) Sporządzanie stosownych klauzul informacyjnych. 

Inspektor ochrony danych jest formalnie odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania polityk, 

ustaleń i umów przyjętych lub zawartych przez Administratora w związku z przetwarzaniem 

danych. 

III. Współpraca i konsultacje z organem ochrony danych 

1. Współpraca z organem ochrony danych. 
Inspektor ochrony danych ma za zadanie odpowiadać na wnioski organu ochrony danych oraz w 

ramach swoich kompetencji współpracować z nim na jego wniosek lub z własnej inicjatywy.  

a) Relacje pomiędzy inspektorem ochrony danych a organem nadzorczym: gdyż jest on 

członkiem instytucji/podmiotu, z którym współpracuje.  

b) Zadania Inspektora względem organu nadzorczego: pełni funkcję punktu kontaktowego, by 

umożliwić dostęp do dokumentów i informacji UODO w celu realizacji zadań, o których mowa 

w art. 57 RODO, jak również wykonywania uprawnień w zakresie prowadzonych 

postępowań, uprawnień naprawczych zgodnie z art. 58 RODO.  

c) Inspektor ochrony danych ma za zadanie odpowiadać na wnioski UODO w ramach swoich 

kompetencji współpracować z nim na jego wniosek lub z własnej inicjatywy. 

d) IOD odgrywa istotną rolę w procesie wspierania organu w realizacji kontroli na miejscu. 

2. Konsultacje z organem nadzorczym.  
IOD jest związany tajemnicą i poufnością dotyczącą wykonywania swoich zadań – zakaz ten nie 

wyłącza możliwości kontaktowania się z organem nadzorczym w celu uzyskania porady ze strony 

organu nadzorczego. Art. 39 ust.1 lit e stanowi, że inspektor może konsultować się z organem 

nadzorczym we wszystkich sprawach, w stosownych przypadkach. 

IV. Obsługa wniosków osób, których dane dotyczą 

1. Analiza celowości złożonych wniosków. 
Osoby, których dane dotyczą i które zechcą skorzystać z któregokolwiek z przysługujących im praw - 

prawa dostępu, sprostowania i usunięcia („prawa do bycia zapomnianym”), ograniczenia 

przetwarzania, przenoszalności danych, prawa do sprzeciwu ogólnie i w odniesieniu do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania - w odniesieniu do organizacji lub które 

mają ogólne pytania lub skargi dotyczące ochrony danych przez organizację, powinny zwracać się w 

pierwszej kolejności do inspektora ochrony danych takiej organizacji. 

2. Realizacja praw osób, których dane dotyczą. 
Niezależny status inspektora ochrony danych powinien gwarantować, że wnioski, zapytania lub skargi 

zostaną obsłużone przez inspektora ochrony danych lub przez odpowiedzialnego pracownika pod 

jego nadzorem w odpowiedni sposób, bez uprzedzeń na rzecz organizacji lub przeciwko osobie, 

której dane dotyczą. W każdym przypadku inspektor ochrony danych powinien sam napisać lub 

przejrzeć odpowiedź udzielaną osobie, której dane dotyczą. Odpowiedź taka powinna uwzględniać 

poradę, że - jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest zadowolona z odpowiedzi - ma prawo 

przekazać sprawę do organu ochrony danych. 
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V. Informowanie i podnoszenie świadomości  

1. Zadania informowania i podnoszenia świadomości. 
a) Wewnętrznie w ramach organizacji jest odpowiedzialny za informowanie pracowników o ich 

prawach i obowiązkach. 

Środki przyjęte przez inspektora ochrony danych w odniesieniu do takich celów mogą obejmować: 

ustne udzielanie odpowiedzi na zapytania, wydawanie not informacyjnych dla pracowników, 

organizowanie wewnętrznych sesji szkoleniowych poświęconych ochronie danych, co powinno mieć 

na celu zaszczepienie pracownikom świadomości i wrażliwości wobec ochrony danych i praw osób, 

których dane dotyczą, w ramach wszystkich ról pełnionych przez nie w społeczeństwie, tj. roli 

zwykłego obywatela, pracownika, lidera zespołu lub członka kadry zarządzającej.  

b) Zewnętrznie, poza zapewnieniem, by osobom, których dane dotyczą, przekazano 

odpowiednią informację, gdy ich dane są gromadzone po raz pierwszy (zgodnie z art. 12-14 

RODO), np. w formie jasnej informacji na stronie internetowej, inspektor ochrony danych 

współpracuje z pracownikami, by zapewnić pełną przejrzystość operacji przetwarzania 

danych osobowych w urzędzie, celów, dla jakich organizacja gromadzi i przetwarza dane 

osobowe, kategorii osób, których dane dotyczą, i kategorii danych, odbiorców danych, 

informacji, czy dane są przekazywane do krajów trzecich poza UE/EOG, itp. 

c) Strona internetowa należy w jasny sposób przekazywać informacje na temat sposobów, 

przetwarzania danych oraz jak osoby, których dane dotyczą mogą korzystać ze swoich praw.  

2. Planowanie i ocena działań Inspektora Ochrony Danych. 
Biorąc pod uwagę liczbę i zakres zadań inspektora ochrony danych, powinien on przygotować roczny 

plan swoich działań, biorąc pod uwagę przewidywany czas potrzebny na wykonanie każdego z nich 

oraz czas potrzebny na wprowadzenie przewidywalnych nowych zmian, jednocześnie biorą pod 

uwagę czas potrzebny na reakcję na nieprzewidziane zdarzenia; oraz dokonywać regularnego 

przeglądu i aktualizacji tego planu. 

VI. Funkcjonowanie Inspektora Ochrony Danych 

1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych 
a) Starosta Myśliborski, z siedzibą przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz, jako Administrator, 

na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO), oraz na 

podstawie art. 9 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczył 

Inspektora ochrony danych (dalej również IOD). 

b) Administrator zawiadamia Prezesa UODO w terminie 14 dni od daty wyznaczenia IOD o tym 

fakcie i przekazuje organowi wymagane przepisami dane inspektora w postaci elektronicznej 

i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. 

c) Różni Administratorzy w Urzędzie w związku z faktem, że ustawa o samorządzie powiatowym 

wskazuje w zależności od zadań kompetencje do ich wykonania dla Starosty Myśliborskiego, 

Zarządu Powiatu Myśliborskiego, Rady Powiatu, gdzie tym samym stają się odrębnymi 

Administratorami przetwarzanych danych. 

2. Zadania Inspektora ochrony danych 
a) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów 
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RODO, oraz innych przepisów Unii lub krajowych o ochronie danych i doradzanie im w tej 

sprawie; 

b) Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub krajowych o 

ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym 

podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty i przekazywanie 

sprawozdań z przeprowadzonych audytów;  

c) Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania;  

d) Współpraca z organem nadzorczym;  

e) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich 

innych sprawach; 

f) Pełnie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą i wspieranie 

administratora w procesie realizacji żądań tych osób wynikających z przepisów RODO. 

g) Wsparcie administratora przy naruszeniu ochrony danych, w tym przy ocenie ryzyka 

naruszenia i dokonywaniu niezbędnych zawiadomień. 

h) Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka 

związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania. 

i) Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z uwzględnieniem wytycznych 

dotyczących inspektorów ochrony danych przyjętych przez Europejską Ochronę Danych 

Osobowych (WP 243). 

j) IOD wypełnia swoje zadania z należytą starannością i w zgodzie z etyką zawodową, ze 

szczególnym uwzględnieniem KODEKSU ETYKI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, który jest 

załącznikiem nr. 1 do niniejszego dokumentu. 

3.Status inspektora ochrony danych 
a) Administrator zapewnia, by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany 

we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. 

b) Administrator wspiera Inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, 

zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych 

osobowych i operacji przetwarzania. 

c) Administrator zapewnia, by Inspektor ochrony danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących 

wykonywania tych zadań. Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu 

kierownictwu jednostki.  

d) Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z 

wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia - RODO.  

e) Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do 

wykonywania swoich zadań - zgodnie z prawem krajowym.  

4. Odwołanie lub zmiana Inspektora ochrony danych 
a) Inspektor ochrony danych nie jest odwoływany ani karany przez administratora za 

wypełnianie swoich zadań. IOD nie może zostać odwołany ani karany za udzielenie 

określonego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa danych osobowych, z którym nie zgadza 

się Administrator. 

b) Zgodnie z regułami, przepisami karnymi i prawa pracy, jak w przypadku każdego innego 

pracownika czy zleceniobiorcy, Inspektor ochrony danych może zostać odwołany w 

uzasadnionych sytuacjach z przyczyn innych niż wykonywanie obowiązków IOD (np. kradzież, 

nękanie fizyczne i psychiczne, molestowanie seksualne, ciężkie naruszenie obowiązków). 
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c) Administrator zawiadamia Prezesa UODO o każdej zmianie danych IOD oraz o odwołaniu 

inspektora, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania. 

5. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych 
a) Administrator udostępnia dane inspektora, wskazując imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej lub numer telefonu inspektora, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej 

stronie internetowej. 

b) Administrator informuje pracowników i współpracowników o imieniu, nazwisku i danych 

kontaktowych Inspektora ochrony danych oraz zakresie jego obowiązków. 

c) Kontaktowy adres e-mail inspektora ochrony danych to iod@powiatmysliborski.pl. 

6. Zespół Inspektora ochrony danych. 
a) W razie potrzeby zostaje powołany zastępca inspektora ochrony danych oraz zespół w celu 

wspierania IOD w realizowaniu jego działań, w szczególności w celu konsultowania procesów 

przetwarzania oraz wdrażania zaleceń. Inspektor przewodzi zespołowi IOD. 

b) W skład zespołu wchodzą: IOD, informatyk urzędu. 

c) Zespół IOD zbiera się także w przypadku naruszenia dla ochrony danych, które może nieść 

istotne ryzyko dla naruszenia praw i wolności osób, których dotyczy.  

7. Konflikt Interesów  
a) Wymóg niepowodowania konfliktu interesów jest ściśle związany z wymogiem wykonywania 

zadań w sposób niezależny. 
b) Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator 

zapewnia, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. 
c) Stanowiska niekompatybilne z funkcją IOD powodujące konflikt interesów, które pociągają ze 

sobą określanie sposobów i celów przetwarzania danych to: Sekretarz Powiatu, Skarbnik 
Powiatu, Kadry, Finanse – przetwarzanie danych pracowników oraz sprawy windykacyjne, 
Biuro Obsługi Klienta, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Edukacji i 
Rozwoju, Wydział Komunikacji, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
Wydział Dróg, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów, Dyrektor Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz ich zastępcy.  

d) Analiza wynikająca z rejestru czynności przetwarzania wykazała, że powyższe stanowiska 
uniemożliwiają zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO łączenie ich z DPO- Data Protection Officer, czyli 
IOD.   

e) Konflikt interesów powstaje, także gdy zewnętrzny inspektor zostanie poproszony o 
reprezentowanie administratora lub podmiotu przetwarzającego przed sądem w sprawie 
dotyczącej ochrony danych osobowych. 

f) Inspektor Ochrony Danych nie powinien mieć konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami 
inspektora a innymi oficjalnymi obowiązkami, w szczególności w odniesieniu do stosowania 
postanowień rozporządzenia RODO. Konflikt interesów ma miejsce, gdy inne zadania, o jakich 
wykonanie inspektor został poproszony, mogą mieć niekorzystny wpływ na ochronę danych 
osobowych w organizacji. W razie konieczności, Inspektor powinien zgłosić taką sprawę 
organowi, który go wyznaczył. 

g) Deklaracja, że nie ma konfliktu interesów w funkcjonowaniu obecnego inspektora ochrony 
danych znajduje się w załączniku nr. 2. Ocena niezależności Inspektora Ochrony Danych w 
Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz Jednostkach Podległych z którymi zostało 
podpisane porozumienie. 

h) Aby zniwelować ryzyko powstania konfliktu interesów na rzecz przyszłych rekrutacji na 
stanowisko IOD w zależności czy będzie miało charakter zewnętrzny czy wewnętrzny, umowy 
o świadczenia usług należy określić jasno i precyzyjnie włączając zabezpieczenia z punku 
siódmego do zasad naboru.   


