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Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych:

1. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE z 2000 r.

Art. 8 - Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby

zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma

prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich

sprostowania.

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.
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Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych:

2. KONSTYTUCJA RP z 1997 r.

Art. 47

Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim

życiu osobistym.

Art. 51

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego

osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne

w demokratycznym państwie prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa

może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych

w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
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Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych:

3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego „RODO”

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2019, poz. 1781/

5. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania

RODO tzw. „ustawa zmieniająca” /Dz.U. 2019, poz. 730/

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U.2020, poz. 218 z późn.

zm./- art. 9c-9d.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz

wzorów formularzy "Niebieska Karta” /Dz.U. 2011, nr 209, poz. 1245/



„Ochrona danych osobowych  w kontekście realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne”   str.4                  

Podstawowe definicje:

1. 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
lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

• Kategorie danych:

A. dane zwykłe – art. 6 RODO

B. dane szczególnej kategorii- art. 9 RODO

C. dane dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa- art.  10 RODO
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Podstawowe definicje:

2. DANE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII ( art. 9 RODO)
Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, 
biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. RODO zawiera 
ogólny zakaz ich przetwarzania, chyba, że zostaną spełnione warunki określone w art. 9 ust. 2 
RODO.

3. PRZETWARZANIE DANYCH:
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
▪ wykorzystywanie

▪ ujawnianie poprzez przesłanie
▪ rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie
▪ dopasowywanie lub łączenie
▪ ograniczanie
▪ usuwanie
▪ niszczenie
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Podstawowe definicje:

4. ADMINISTRATOR
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub 
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

5. ZBIÓR DANYCH
Oznacza uporządkowany zestaw danych dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy 
zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie

6. ODBIORCA DANYCH
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się 
dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Organy publiczne mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z 
prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców danych.

7. ZBIÓR DANYCH
Oznacza uporządkowany zestaw danych dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy 
zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
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Podstawowe definicje:

8. ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Jest jedną z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych. Zgoda oznacza 
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę której dane 
dotyczą. Może być wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego 
przyzwolenie na przetwarzanie jej danych osobowych.

9. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oznacza 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.

10. ORGAN NADZORCZY

niezależny organ publiczny odpowiedzialny za monitorowanie stosowania przepisów o
ochronie danych osobowych.
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Podstawowe definicje:

11. PROFILOWANIE
Oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 
analizy lub prognozy aspektów dotyczących:
• efektów jej pracy, 
• sytuacji ekonomicznej,
• zdrowia,
• osobistych preferencji, 
• zainteresowań, 
• wiarygodności, 
• zachowania,
• lokalizacji lub przemieszczania się.

12. PSEUDONIMIZACJA
Oznacza przetwarzanie danych w taki sposób, by nie można ich było przypisać już do konkretnej osoby, 
której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są 
przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich 
przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
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Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych:

Art.5 RODO:
Dane osobowe muszą być:
a) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której 

dotyczą ( „zgodność z prawem, rzetelności i przejrzystości)”
b) Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach ( „ograniczenie 

celu”)
c) Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których 

są przetwarzane ( „minimalizacja danych”)
d) Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
e) Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą 

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane ( „ograniczenie przechowywania”)

f) Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność 
i poufność”)
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Art. 9a. 
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych 
3a. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także
przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży
taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z
zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę
Wojskową
4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy
oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przepis wchodzi w życie 
z dniem 30.11.2020

Skład i powołanie ZI:
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Przetwarzanie danych w ramach realizacji zadań ZI:

Art. 9. uoppwr

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia
ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy
społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) –
centrum usług społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola jest Administratorem danych przetwarzanych przez 
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola ( art. 9c ust. 6 uoppwr).

W ramach obsługi Ośrodek m.in:
1) nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom wchodzących 

w skład ZI i grup roboczych i prowadzi ich rejestr
2) Zapewnia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych 
3) Realizuje prawa osób, których dane dotyczą
4) Pobiera oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy, zgodnie z art. 9c ust. 2 

uoppwr
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Zadania Administratora:

wdrażanie procedur zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych,

wdrażanie środków bezpieczeństwa danych osobowych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk

Prowadzenie Rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO

zapewnienie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla członków ZI/grup roboczych 
( w formie e-learningowej)

nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla członków ZI/grup roboczych
i prowadzenie ich rejestru

Zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z wymogami RODO

przeprowadzanie okresowych analiz szacowania ryzyka
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Członkowie ZI oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 9b 
uoppwr przetwarzają dane:

1) osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie,
oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w zakresie:

a) imię i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) wiek,
d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada,
f) informacje o stanie zdrowia,
g) informacje o nałogach,
h) informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
i) informacje o sytuacji rodzinnej,
j) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
k) informacje o sytuacji mieszkaniowej; 

Zakres danych przetwarzanych przez ZI:
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2) innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, 
w zakresie:

a) imię i nazwisko,
b) stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że
stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie,
c) wiek,
d) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, 
e) w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko; 

3) osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc 
w rodzinie, w zakresie:

a) imię i nazwisko,
b) wiek,
c) stan cywilny,
d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada,
f) stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie,

Zakres danych przetwarzanych przez ZI:
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g) informacje o stanie zdrowia,
h) informacje o nałogach,
i) informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
j) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania; 

4) osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy, w zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) adres miejsca zamieszkania,
c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada.

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOSCI – art. 9c ust. 2 uoppwr:
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji 
i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole 
interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
OŚWIADCZENIE- art. 9c ust. 3 uoppwr
„Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz,  że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych 
osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.

Zakres danych przetwarzanych przez ZI:
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PRAWA PODMIOTÓW DANYCH / osób, których dane dotyczą/:

RODO w art. 12-22 określa prawa jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, takie
jak:

A. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja z osoba, której dane dotyczą ( art. 12)
B. Obowiązki informacyjne ( art. 13 i 14)
C. Prawo dostępu do danych ( art. 15)
D. Prawo do sprostowania danych ( art. 16)
E. Prawo do usunięcia danych ( art. 17)
F. Prawo do ograniczenia przetwarzania ( art. 18)
G. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych (art. 19)
H. Prawo do przenoszenia danych ( art. 20)
I. Prawo do sprzeciwu (art. 21)
J. Prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym

profilowaniu osoby fizycznej ( art. 22)

Zgodnie z motywem 59 RODO Administrator ma obowiązek wdrożyć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą
wykonywanie praw przysługujących na mocy Rozporządzenia. W Ośrodku wdrożona została w tym zakresie „Procedura
realizacji praw osób, których dane dotyczą”- jej treść dostępna jest na stronie :
http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/ochrona-danych-osobowych/zasady-realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycza
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Dostęp do dokumentacji ZI:

Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 
zapewnieniem stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016 do 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzony został zapis mówiący o prawie 
dostępu do dokumentacji ZI ( art. 9c ust. 4 uoppwr)

Dostęp do dokumentacji ZI posiadają: 

A. Członkowie  Zespołu i grup roboczych

B. Osoby dotknięte przemocą 

C. Osoby, do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie / w ograniczonym 
zakresie/

Przyjęta regulacja jest niejasna dla podmiotów realizujących Procedurę „Niebieskiej Karty”.



„Ochrona danych osobowych  w kontekście realizacji zadań przez Zespoły Interdyscyplinarne”   str. 18                   

Korespondencja UODO - MRPiPS w sprawie realizacji dostępu 

do dokumentacji ZI:

▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  w sprawie niejasności zapisów dot. dostępu do dokumentacji ZI  i  konieczności ich 
doprecyzowania,

▪ W piśmie Prezes UODO zwraca uwagę, że obecnie ograniczenie dostępu do dokumentów 
zgromadzonych w ramach procedury „Niebieska Karta” odbywa się na zasadzie wyłączeń, które są 
nieprecyzyjne dla podmiotów stosujących te regulacje. Przykładowo sprawca przemocy domowej 
ma dostęp do dokumentów, ale z wyłączeniem „danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których udostępnienie 
mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa…”. W ocenie Prezesa UODO 
taka konstrukcja przepisów powoduje, że nie jest jasne, do jakich dokumentów ostatecznie mają 
dostęp poszczególne osoby.

▪ Prezes Urzędu wskazuje też, że w jednym z wyłączeń pojawia się określenie „innych 
dokumentów”, co dodatkowo komplikuje urzędom miast i gmin zapewnienie dostępu do 
dokumentacji. Prowadzi bowiem do tego, że ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych 
nie następuje na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, co przewiduje RODO, lecz jest 
zależne od uznania konkretnego urzędnika.

▪ W ocenie Prezesa UODO nie tylko ustawa wymaga zmian, ale także Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta", 
które powinny być dostosowane do RODO
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Korespondencja UODO - MRPiPS w sprawie dostępu do 

dokumentacji ZI:

Minister  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w piśmie do Prezesa UODO wskazał natomiast, że:

• w pracach legislacyjnych nad zmianą w ustawie pracowali przedstawiciele organu nadzorczego ds. 
ochrony danych osobowych,

• wprowadzone uregulowania określiły katalog przetwarzanych danych i uwzględniły wszystkie 
kategorie osób, których dane podlegają przetwarzaniu,

• w celu ochrony osób dotkniętych przemocą i osób zgłaszających występowanie przemocy w 
rodzinie do ustawy wprowadzono zapisy  ograniczające dostęp do dokumentacji ZI sprawcom 
przemocy.  Zgodnie z art. 9c ust. 5 sprawcy przemocy mają ograniczony dostęp do:

-Formularza NK zawierającego dane osób dotkniętych przemocą,
-Protokołów z posiedzeń ZI i grup roboczych, chyba że dotyczą działań podejmowanych tylko wobec 
sprawcy przemocy,
-Notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań ZI, chyba że  dotyczą działań 
podejmowanych wobec tych osób
-- innych dokumentów 
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Korespondencja UODO i MRPiPS w sprawie dostępu do 

dokumentacji ZI i niejasności przepisów:

• W zakresie przekazywania Formularzy NK Minister wskazuje, że:
- Formularz B w momencie przekazywania osobie dotkniętej przemocą nie zawiera żadnych danych,
- Formularz A- zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia jest przekazywany członkom ZI oraz grup roboczych,
- na tej samej podstawie prawnej dane z formularzy C i D przetwarzają członkowie ZI oraz grup roboczych.

Minister podkreślił przy tym, że są to przepisy które krótko funkcjonują i ich wdrażanie i stosowanie w praktyce będzie na
bieżąco analizowane.

W zakresie realizacji dostępu do dokumentacji ZI w Ośrodku wprowadzony został:

A. wzór metryki dostępu do dokumentacji ZI 

B. wzór wniosku o dostęp do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań Zespołu interdyscyplinarnego ds.  
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,

C. wzór Protokołu przyjęcia ustnego wniosku o dostęp do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań Zespołu 
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNYCH W PRACACH ZI:

Obowiązek informacyjny na gruncie RODO to obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą 
kompleksowej informacji na temat przetwarzania  danych osobowych.
Realizowany jest poprzez tzw. klauzule informacyjne.
RODO określa obowiązki informacyjne w:

•Gdy dane są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą

•Realizowany w momencie ich pozyskaniaArt. 13
•Dane pochodzą z innego źródła

•Realizowany w terminie 30 dni od ich otrzymaniaArt.14

W ramach ZI obowiązek informacyjny:
- Z art. 13 – nie jest realizowany, gdyż ZI nie pozyskuje danych bezpośrednio od osoby, której dotyczą-

otrzymuje je od innych służb wymienionych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie

- Z art. 14- nie jest realizowany na mocy wyłączeń określonych w art. 14 ust. 5 lit. c RODO, gdyż:
„pozyskanie lub ujawnienie danych jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidując odpowiednie środki chroniące prawnie 
uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą.”
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NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

• oznacza 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,

• wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, czy zdarzenia może 
spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane 
dotyczą,

• W Ośrodku jest prowadzony Rejestr incydentów na dany rok
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NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Incydenty można podzielić na:

Incydenty, w których nie stwierdzono naruszenia

naruszenie procedur bezpieczeństwa danych osobowych

naruszenie wymagające zgłoszenia do Prezesa UODO
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PRZYKŁADY NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

• 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
• 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
• Ujawnienie danych niewłaściwej osoby
• Ustne ujawnienie danych osobowych
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OBSŁUGA INCYDENTÓW/ NARUSZEŃ ODO: 

Art. 33 ust. 1 RODO: 
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki –
w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia –
zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało 
prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin 
dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. 

Art. 34 ust. 1 RODO: 
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki 
zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
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KARY Z RODO: 

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia 
unijnego Rozporządzenia ma prawo uzyskać od Administratora lub podmiotu przetwarzającego 
odszkodowanie za poniesioną szkodę.

ART. 83 RODO określa dwie kategorie kar finansowych:

Kara pieniężna do 20 mln EURO, 
a w przypadku przedsiębiorstwa 
do 4 % jego całkowitego 
rocznego światowego obrotu

- przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z zasadami RODO (np. 
zasada minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia celu itd.)

- przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej
- niedotrzymanie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (np. warunku dobrowolności zgody)
- niedotrzymanie warunków przetwarzania szczególnych kategorii danych 

osobowych (tj. np. danych o stanie zdrowia, wyznaniu, orientacji 
seksualnej)

- niedopełnienie obowiązku w zakresie realizacji praw osoby, której dane 
dotyczą (np. obowiązek informacyjny, prawo dostępu do danych, prawo 
do sprostowania itd.

- nieprawidłowości w zakresie przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
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KARY Z RODO: 

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia 
unijnego Rozporządzenia ma prawo uzyskać od Administratora lub podmiotu przetwarzającego 
odszkodowanie za poniesioną szkodę.

ART. 83 RODO określa dwie kategorie kar finansowych:

- nieprawidłowości w zakresie powierzenia przetwarzania danych
- niewłaściwe prowadzenie rejestru czynności przetwarzania lub jego 

brak
- brak współpracy z organem nadzorczym (to organ nadzorczy 

występuje z inicjatywą ewentualnej współpracy, jeśli zachodzi taka 
potrzeba)

- niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych (tj. 
nieuwzględniające obecnego stanu wiedzy technicznej, charakteru, 
zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych)

- niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych lub 
niezawiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą

Kara pieniężna do 10 mln EURO, 
a w przypadku przedsiębiorstwa 
do 2 % jego całkowitego 
rocznego światowego obrotu
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KARY Z RODO: 

O wysokości kar finansowych z RODO decyduje:
- charakter, waga i czas trwania naruszenia
- Jakie zostały podjęte przez Administratora/ Podmiot przetwarzający działania w celu 

zminimalizowania skutków naruszenia
- Czy podmiot zgłosił naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i 

współpracuje w tym zakresie z organem nadzorczym
- Czy wcześniej u Administratora/ Podmiotu przetwarzającego dochodziło do naruszeń odo

Polski ustawodawca zdecydował, że na podmioty publiczne ( o których mowa w art. 9 pkt 1–12 i 14 ustawy z 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,) Prezes Urzędu może nałożyć w drodze decyzji administracyjne kary 
pieniężne w wysokości do 100 tys. – art. 102 ust. 2  ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poza karami finansowymi organ nadzorczy może wydać decyzje nakazujące lub zakazujące  wykonywanie 
określonych czynności na danych osobowych przez Administratora/ Podmiot przetwarzający. 
Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:

Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest 
uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch
/ a w przypadku danych szczególnej kategorii- do lat 3/.



http://ops-wola.waw.pl
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Adriana Pawłowska- inspektor ochrony danych w OPS
Kontakt: 22 571-50-30, iod@ops-wola.waw.pl


