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Newsletter Ochrony Danych Osobowych  - 8/2020  
- Janusz Wyspiański (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 
 
 
 

TEMAT: „RODO w szkolnej ławce - vademecum naruszeń” 
- nie tylko dla Szkół 

 

 
Analiza ryzyka, a więc ocena zaistniałego naruszenia pod kątem wystąpienia 
ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Siedem przykładów naruszeń na przykładzie Szkół: 
 
- udostępnienie danych osobowych nieuprawnionym osobom w związku                
z wysyłaniem poczty elektronicznej, 
 
- zagubienie lub kradzież niezabezpieczonych (niezaszyfrowanych) urządzeń 
informatycznych z danymi osobowymi (smartfony, komputery przenośne), 
 
- zablokowanie dostępności do danych osobowych, 
 
- zagubienie przez pracowników dokumentów zawierających dane osobowe, 
 
- wysyłanie dokumentów na niewłaściwy adres korespondencyjny, 
 
- niewłaściwa anonimizacja danych osobowych oraz niszczenie archiwalnej 
dokumentacji, 
 
- udostępnienie dokumentacji medycznej ucznia nieuprawnionej 
osobie trzeciej, 

 

• Należy stworzyć procedurę zgłaszania naruszenia !!! 
 

Dokonanie szybkiej i prawidłowej analizy ryzyka naruszenia praw 
lub wolności osób fizycznych ułatwiają opracowane oraz wdrożone                        
w organizacji procedury zgłaszania naruszeń. 
 

• Jak wynika z RODO administrator ma 72 godziny od stwierdzenia naruszenia na 
zgłoszenie tego zdarzenia do organu nadzorczego. W przypadku identyfikacji 
tego naruszenia posłużenie się procedurą umożliwi administratorowi szybkie 
podjęcie decyzji, czy dany incydent należy zgłosić do Prezesa UODO, czy też jest 
to zdarzenie, które powoduje małe prawdopodobieństwo naruszenia praw                 
i wolności osoby fizycznej, i można go wpisać tylko do wewnętrznej ewidencji. 
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• Taka procedura zgłaszania naruszeń powinna przede wszystkim określać: 
-  cel, w jakim procedura została opracowana;  
- zakres jej stosowania;  
- katalog ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w związku                             
z przetwarzaniem danych u konkretnego administratora;  
- opis etapów zarządzania naruszeniem, począwszy od jego wykrycia, a kończąc 
na usunięciu;  
- opis postępowania personelu administratora w przypadku wystąpienia 
naruszenia ochrony danych. 

• Istnieją narzędzia ułatwiające skuteczne zgłoszenie naruszeń 

• RODO określa minimalny zakres informacji, jakie administrator 
podaje organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 3 RODO). 

• Zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu dokonuje administrator danych 
osobowych. Opinię o konieczności zgłoszenia wydaje powołany Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych.  

• Samo zgłoszenie nie wszczyna postepowania administracyjnego (analogicznie 
dzieje się podczas dokonania wstępnego zgłoszenia). Organowi nadzorczemu 
chodzi przede wszystkim o szybkość zgłoszenia naruszenia. Dla administratora 
oznacza to, że naruszenie może zgłosić każdy pracownik administratora, 
np. dyrektor szkoły, zastępca, sekretarka, pracownik administracyjny, ale też 
nauczyciel.  

• Zgłoszenie również będzie przyjęte, jeśli np. nie będzie zawierało podpisu 
tradycyjnego lub w formie elektronicznej zgłaszającego lub jeżeli zgłaszający 
nie dołączy do takiego zgłoszenia pełnomocnictwa, chociaż zaleca się, aby 
takie osoby posiadały taki dokument. 

• Chcąc zgłosić naruszenie elektronicznie administrator może posłużyć się np. 
formularzem interaktywnym, również dostępnym na stronie UODO. 

• Formularz zawiera wszystkie niezbędne składniki zgłoszenia, dlatego 
administrator unika ryzyka pominięcia ważnych elementów opisu. 

• Należy przy tym wziąć również pod uwagę przepisy szczególne, które w danych 
sprawach mogą określać cechy, jakie powinien posiadać pełnomocnik. W takich 
przypadkach zakres minimalnych danych do identyfikacji będzie zwiększony                 
o cechy wymagane szczególnymi przepisami prawa. 
 

• Więcej informacji przydatnych w zrozumieniu i stosowaniu podejścia opartego 
na ryzyku - https://uodo.gov.pl/pl/383/208. 
 

  
 

Z poważaniem. 
Janusz Wyspiański 

 

ŹRÓDŁO DANYCH: 
 
Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl). https://uodo.gov.pl 


