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OCHRONA DANYCH

OIRP chroni dane, które przetwarza (np. członków samorządu)

 OIRP poleca przetwarzanie danych osobowych: 

 osobom upoważnionym,

 na podstawie umowy,

 na podstawie przepisów prawa (udostępnia).



DANE SENIORÓW

 Dziękujemy, że bierzesz udział w akcji Aplikanci Seniorom.

 Powierzymy Ci dane osób do których udasz się z życzeniami i 
upominkiem.

 Jeżeli otrzymasz od Seniora informację o zmianie jego danych 
(adres, nazwisko, inne dane) przekaż je OIRP

 Jeżeli otrzymasz informacje o śmierci Seniora przekaż tę 
informację do OIPR wraz ze wskazaniem kto Ci ją przekazał (np. 
żona/mąż/ członek rodziny/sąsiad).

 Pamiętaj o prawie do prywatności wszystkich osób.



PRAWO DO PRYWATNOŚCI

 W czasie wizyty lub rozmowy telefonicznej Senior może podzielić 
się prywatnymi informacjami. 

 Zachowaj je dla siebie. 

Szanuj prywatność Seniora.

Jeżeli jednak masz poczucie, że przekazanie tej informacji 
będzie w interesie Seniora przekaż ją do OIPR.



ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Zasadą jest przetwarzanie danych w sposób uwzględniający 
prywatność oraz realizację praw osób, których dane dotyczą czyli 
Ciebie oraz Seniora.

 Ograniczenie zakresu przetwarzanych danych

 Zachowanie w poufności danych

 Uwzględnienie prywatności osób

 Przetwarzanie zgodne z prawem

 Retencja danych

 Rozliczalność



KONTAKT Z IOD: IOD@OIRPWARSZAWA.PL
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mailto:iod@oirpwarszawa.pl


RETENCJA DANYCH - USUNIĘCIE DANYCH

Obowiązek zwrotu danych 

Obowiązek usunięcia danych 

Pamiętaj – masz obowiązek usunięcia wszystkich danych, które zostały przesłane do 
Ciebie z izby lub, które przesłałaś (-łeś) do izby w terminie miesiąca od ich przesłania.

Dokumenty papierowe należy zwrócić do izby do Działu Integracji lub zniszczyć w 
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią i danymi osobowymi. 



NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH
 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 (art.4 
pkt. 12 RODO)

naruszenie poufności danych -
nieuprawnione ujawnienie lub 
udostępnienie danych

naruszenie integralności danych -
nieuprawniona lub przypadkowa 
modyfikacja danych

naruszenie dostępności danych — w 
sytuacji przypadkowego lub 
nieuprawnionego dostępu lub 
zniszczenia danych

Możliwe jest istnienie różnych 
kombinacji kategorii naruszenia 
danych 



PRZYKŁADY NARUSZEŃ  WSKAZANE PRZEZ UODO
 Zgubienie lub kradzież nośnika/urządzenia

 Dokumentacja papierowa (zawierająca dane 
osobowe) zgubiona, skradziona lub 
pozostawiona w niezabezpieczonej 
lokalizacji

 Korespondencja papierowa utracona przez 
operatora pocztowego lub otwarta przed 
zwróceniem jej do nadawcy

 Nieuprawnione uzyskanie dostępu do 
informacji

 Nieuprawnione uzyskanie dostępu do 
informacji poprzez złamanie zabezpieczeń

 Ujawnienie danych niewłaściwej osoby

 Ustne ujawnienie danych osobowych

 Złośliwe oprogramowanie ingerujące w 
poufność, integralność lub dostępność 
danych

 Uzyskanie poufnych informacji przez 
pozornie zaufaną osobę w oficjalnej 
komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail 
czy komunikator internetowy (phishing)

 Nieprawidłowa anonimizacja danych 
osobowych w dokumencie

 Nieprawidłowe usunięcie/zniszczenie danych 
osobowych z nośnika/urządzenia 
elektronicznego przed jego zbyciem przez 
administratora

 Niezamierzona publikacja

 Dane osobowe wysłane do niewłaściwego 
odbiorcy



PODEJMIJ DZIAŁANIA 

Niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia naruszenia (środki zaradcze)

Niezwłoczne poinformowanie przełożonego/IOD lub specjalisty ds. ochrony danych

Data zdarzenia (dzień, godzina)  - może być odległe w czasie od wykrycia

Jakich danych dotyczy zdarzenie (dokładny zakres danych)

Opis zdarzenia

Opis podjętych środków zaradczych

Treść informacji, która została przekazana



Błędne przesłanie maila (do kogo, co, załączniki)

Błędne zaadresowanie korespondencji (umowy, mandaty…)

Utrata telefonu

Zagubienie dokumentów

Czytanie w miejscu publicznym – maili, CV, umów, pism procesowych (NAGMINNE) 

Dostęp osób nieupoważnionych (rodzina, sąsiedzi) – nie ma problemu do rozstania, kłótni, później tylko gorzej. Sypie się prywatnie i zawodowo.

Rozmowy w miejscu publicznym – kto jak pracuje, co o nim myślę, dzielenie się wiedzą o innych.

PRZYKŁADY INCYDENTÓW/NARUSZEŃ



ŚRODKI ZARADCZE
 Błędnie wysłana wiadomość

 Błędnie załączone dokumenty

 Pozostawiony dokument

 Komunikacja elektroniczna: Zobowiąż do usunięcia wiadomości i potwierdzenia tej czynności.

 Korespondencja tradycyjna: Zobowiąż do zwrotu wysłanych dokumentów, pism, wiadomości. 

 Zobowiąż do zachowania w poufności informacji i danych osobowych

 Podziękuj osobie za informację o źle przesłanej korespondencji, zwrot dokumentów, pomoc.

 Zgłaszaj do przełożonego oraz IOD incydenty związane z 
bezpieczeństwem informacji i ochroną danych. 



APLIKANCI 
SENIOROM



KONTAKT:

 Inspektor Ochrony Danych: iod@oirpwarszawa.pl

 OIRP w Warszawie : oirp@oirpwarszawa.pl

 aplikanci.seniorom@oirpwarszawa.pl.

mailto:iod@oirpwarszawa.pl
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