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NA POCZĄTEK
Poradnik, który masz właśnie okazję czytać został przygotowany przez
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), w ramach inicjatywy Centrum
KLUCZ, wspierającej liderów organizacji społecznych w pozyskiwaniu
funduszy. Z tego poradnika dowiesz się jak powinna wyglądać ochrona
danych osobowych w Twojej organizacji.

Owocnej lektury!
Zespół INSPRO

Poradnik przygotowany w ramach projektu „1(00)% wsparcia dla 3. sektora”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



DANE OSOBOWE W NGO
Organizacje pozarządowe niezależnie od swojej wielkości, zakresu działań i zasięgu terytorialnego –
realizując swe zadania statutowe, zbierają i przetwarzają dane osobowe (np. dane członków
stowarzyszeń, darczyńców, wolontariuszy, zewnętrznych odbiorców działań).

Wszystkie te dane wymagają co najmniej posiadania i stosowania polityki bezpieczeństwa danych
osobowych – nie ma tu wyjątków.

Uwaga! Polityka bezpieczeństwa danych osobowych powinna być stworzona nawet jeśli dane,
gromadzone przez NGO, nie podlegają rejestracji w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (GIODO).



To zestaw reguł, praw i praktycznych zasad regulujących sposób przetwarzania danych wewnątrz
organizacji (zarządzanie, ochrona, dystrybucja).

Kto za to odpowiada?

ADO – Administrator Danych Osobowych

CO TO JEST POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA? 



RAMY  PRAWNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNII
EUROPEJSKIEJ

Konstytucją RP (art. 47 i 51),
Konwencją Nr 108 Rady Europy – dotyczącą ochrony osób w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC),
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz
swobodnego przepływu tych danych,
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy.
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.
nr 100, poz. 1024).



Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
(art. 6 ust. 1).

Osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez
powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających
jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2).

Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to
nadmiernych kosztów, czasu lub działań
(art. 6 ust. 3).

PODSTAWOWE POJĘCIA

DANE OSOBOWE

OSOBA MOŻLIWA DO ZIDENTYFIKOWANIA



pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne,
przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, 
dane o:
stanie zdrowia,
kodzie genetycznym,
nałogach lub życiu seksualnym
skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych,
innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

DANE WRAŻLIWE

Są to dane ujawniające:



Jakiekolwiek operacje na danych osobowych statyczne (np. przechowywanie danych) jak
i dynamiczne (pozyskiwanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie itd.)

PRZETWARZANIE DANYCH 

ZBIÓR DANYCH 

Rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub
podzielony funkcjonalnie



Ma obowiązek prowadzić dokumentację zawierającą opis sposobu przetwarzania przez niego danych
osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych, jakie zostały zastosowane w celu
zabezpieczenia danych.

ADO – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ABI – ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Osoba, którą może, ale nie musi wyznaczyć ADO, nadzorująca przestrzeganie stosowania środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Prowadzi także rejestr zbiorów danych oraz składa sprawozdania na zlecenie GIODO.

ASI – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Osoba pełniąca nadzór i opiekę nad systemami przetwarzającymi dane osobowe.



obowiązek informacyjny unormowany w art. 24 i 25 ustawy,
obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą (art. 26 ustawy),
obowiązek respektowania praw osób, których dane dotyczą - art. 32 i 33 ustawy, 
obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych (art. 36 – 39 ustawy), 
obowiązek zgłoszenia zbioru danych do zarejestrowania Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych (art. 40 ustawy), z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 43 ust. 1,
chyba że powoła ABI.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH



Administracyjnoprawna
Karna
Dyscyplinarna
Cywilnoprawna

RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych w zbiorze wbrew zakazowi przetwarzania bądź przy braku uprawnienia do
przetwarzania (art. 49) 
Udostępnienie danych lub umożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym (art. 51)
Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych (art. 52)
Niezgłoszenie zbioru do rejestracji (art. 53)
Niedopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 54)



Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem,
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH



adres siedziby i pełna nazwa, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna -
miejsce  zamieszkania oraz imię i nazwisko, 
cel i zakres zbierania danych, a w szczególności informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców
danych, 
źródło danych, 
prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 (żądanie zaprzestania przetwarzania danych              
 i sprzeciw) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY ZBIERANIU DANYCH 

W informacji administrator danych wskazuje :



Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie
danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z  naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane
przez administratora danych (ART. 37).
Zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru
wprowadzone oraz komu są przekazywane (ART. 38).
Ewidencja osób upoważnionych do  przetwarzania danych (ART. 39).
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 



Polityka bezpieczeństwa
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (jeśli trzeba)`

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka bezpieczeństwa zawiera w szczególności:

- wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane
są dane osobowe;
- wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do
przetwarzania tych danych;
- opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych                      
i powiązania między nimi;
- sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
- określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności,
integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.



DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień 
w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem 
i użytkowaniem;
procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników
systemu;
procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi
programowych służących do ich przetwarzania
procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji
służących do przetwarzania danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym zawiera w szczególności:



BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH - POZIOMY
ZABEZPIECZEŃ



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Zabezpieczenie obszaru przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności osób
uprawnionych do przetwarzania danych osobowych,
Mechanizmy kontroli dostępu w systemie informatycznym,
Zabezpieczenie systemu przed oprogramowaniem umożliwiającym uzyskanie
nieuprawnionego dostępu oraz utratą zasilania
Hasła (min. 6 znaków, zmiana nie rzadziej niż co 30 dni) i identyfikatory (zakaz ponownego
przydzielania tych samych identyfikatorów),
Kopie zapasowe zbiorów i programów służących do przetwarzania danych,
Obowiązek kryptograficznej ochrony danych na komputerach przenośnych,
Reguły dotyczące nośników danych



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE PODWYŻSZONYM 

Środki ochrony na poziomie podstawowym,
Hasła (min. 8 znaków,  małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne),
Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe szczególnie chronione przekazywane poza
obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się w sposób zapewniający
poufność i integralność tych danych,
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym musi zawierać sposób stosowania środków
zabezpieczenia poufności i integralności danych



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE WYSOKIM

Środki ochrony na poziomie podstawowym i podwyższonym,
Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej (wdrożenie fizycznych lub
logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem), 
Środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia,
które są przesyłane w sieci publicznej



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIANIA

Środki ochrony na poziomie podstawowym  
 i podwyższonym,

Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi
 z sieci publicznej (wdrożenie fizycznych lub
logicznych zabezpieczeń chroniących przed
nieuprawnionym dostępem), 

Środki kryptograficznej ochrony wobec
danych wykorzystywanych do
uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci
publicznej



UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Fundacja realizując Politykę Bezpieczeństwa, dopuszcza by dane osobowe, których jest
administratorem były przetwarzane poza własnymi strukturami organizacyjnymi. Może się to
odbywać wyłącznie na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wchodzących w skład danego zbioru danych osobowych, bądź powierzenia elementów danego
zbioru w określonym celu i zakresie, podmiotowi zewnętrznemu.

Np..:
Firma hostingowa
Firma newsletterowa
Wojewódzki Urząd  Pracy



GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
(GIODO)

GIODO kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy. M. in. prowadzi jawny
Rejestr Przetwarzanych Zbiorów Danych Osobowych.

Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane,
o których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator danych, który powołał administratora
bezpieczeństwa informacji i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji



Zgłoszeniu podlegają takie usystematyzowane zestawy danych, które są zbiorami danych
osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zwolnione są zbiory określone w art. 43 ust. 1 pkt 1–11, np.
zawierające informacje niejawne,
akta osobowe pracowników,
przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej,
przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów
informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1



Moment rejestracji
zgłoszenia zbioru do rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania danych, czyli
przed pierwszą czynnością, jaką administrator może wykonać na danych, tj. przed pozyskaniem
pierwszych danych do zbioru.

Sposób rejestracji
Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
rozporządzenia.

Aplikacja umożliwiająca skuteczne dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną znajduje się na
stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w systemie
„e-GIODO”.



NA ZAKOŃCZENIE
Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim chronić osoby fizyczne, których
dane osobowe są lub mogą być przetwarzane. Organizacje pozarządowe, tak samo jak inne podmioty,
w różnych sytuacjach gromadzą dane osobowe, czy to swoich członków, podopiecznych, darczyńców,
czy współpracowników, pracowników itp. Aby mieć pewność, że robione jest to zgodnie z prawem
polecamy odwiedzanie strony internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
http://www.giodo.gov.pl/ na której znaleźć można wiele przydatnych informacji. 



Głos Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych.
Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany
społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne
i angażowanie się w życie. publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją
obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki
podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety,
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Nasze inicjatywy:



Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i pragmatyzm
przekuwania ich w czyn.Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz do nas!
Oferujemywyzwania i przygodę. Oferujemy knowhow i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość działania.
Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na Ciebie.

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów opiera na czterech źródłach finansowania. Działamy dzięki wsparciu
darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie
ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywateli. Pomóż nam wygrywać
w sprawach ważnych dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013.
   Kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!
• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000191928.
• Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku społecznego:
www.grupainspro.pl.



Więcej inspiracji dla Twojej organizacji na:
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