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Na podstawie art. 33 oraz 34 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

wprowadza się w Szkole Podstawowej w Kowalinie 

dokument o nazwie „Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych”, zwanym dalej „Rejestr 

naruszeń” 

 

§1 

Podstawowe definicje:  

1) Incydent (naruszenie) – jest to pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych zdarzeń 

związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo 

zakłócenia działań jednostki i zagrażają bezpieczeństwu informacji, 

2) 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, 

3) 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, 

4) Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w 

celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, 

5) 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, 

6) Identyfikator użytkownika — rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub 
innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych 
osobowych w systemie informatycznym, 

7) Hasło — rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie 

osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym, 

8) Poufność danych — rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są 

udostępniane nieupoważnionym podmiotom. 

 

§2 

W przypadku wystąpienia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Administrator 

Danych Osobowych lub Inspektor Ochrony Danych, zobowiązani są bez zbędnej zwłoki (w miarę 

możliwości, lecz nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia) zgłosić naruszenie 

organowi nadzorczemu właściwemu. Jeśli jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało 

ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator Danych Osobowych lub 

Inspektor Ochrony Danych są zwolnieni z informowania organu nadzorczego właściwego.  

 

§3 

Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie 

przyczyn opóźnienia. 

 

§4 

Każda osoba upoważniona w Szkole Podstawowej w Kowalinie bez zbędnej zwłoki zgłasza 

Administratorowi Danych Osobowych lub Inspektorowi Ochrony Danych, fakt wystąpienia 

naruszenia. 



 

 

§5 

Jeśli naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. 

§6 

Zawiadomienie, o którym mowa w §2, nie jest wymagane, gdy: 

a) Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te 

zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności 

środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu 

do tych danych osobowych,  

b) Administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego 

ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w pkt a),  

c) Wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje 

publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, 

których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.  

 


