l. INFORMACJE oGoLNE

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych ( dalej zwana,,Polityka")
została wdrozona w P.H.U ALGO Jarosłarv Bartos 98-300 Wieluń, ul. Krótka 3 te1.438432504 (dalej
zwanym,,Administratorem"), będącej Administratorem Danych Osobowych, i opisuje zasady ochrony
i nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
Każdę naruszenie Polityki moze być uznane zapoważne naruszenie podstawowyclr obowiązków
pracowniczych lub wynikających z umów cywilnych o współpracy i moze skutkować konsekwencjami,
zgodnie z Kocleksem Pracy lub odpowiednimi przepisarni regulującymi zasady współpracy, jak równiez
odpowiedzialnością przewidziana w ustawie o ochronie danych osobowych.
Celerrr powstania niniejszej Polityki jest realizacja obowiązkow wynikających w przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, jak równiez spełnienie wymagari chroniących pryłvatnośći
godnośćosób, których dane osobowe sąprzetwarzanęprzęz Aclrninistratora danych.

Przedmiotem Polityki jest określenie, opisanie i zawarcie, w tynr i załączonych dokurnentach,
zastosowanycli środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę ptzetwarzanytlt
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowyclr objętych ochroną a w
szczególności zabezptęczęń danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupowaznionym,
zabranięm przęz osobę nieuprawnioną przetwarzanl,em z l7aruszęniern ustawy oraz zmianą utratą
uszkodzeniem lub zniszczenięm.

2.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES OBOWĄZYWANIA

Polityka została zastosowana aby spełnić wymogi

o

o
;

:

Rozporządzente Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodrrego przepływu takich danych oTaz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporządzenie o ochronie clanych)
U S T AWA z dnia 10 maja 2018 r. o oclrronie danych osobowych
Rozporządzenie rninistra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietni a 2004
I. w sprawie dokurnentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznycli i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urządzenia i systemy
informatyczne słuzące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100,
poz. |024)

Polityka obowiązuje przy przetwarzaniu wszelkiclr danyclr osobowych w P.H.U ALGO Jarosław
Bartos Sposób Postępowania przy przetwatzaniu danych opisany jest w osobnych procedurach i
irrstrukcjach. Podmioty zewnętrztre, które bęclą przetwarzac dane osobowe na zlecęnie Administratora
danych, zgoclrlie z an. 31 r-rstawy o ochlonie danych osobowych, są obowi ązane opracować własną
clokurrrentacjęi zabezpieczyc przetwarzane datre osobowe zgodnie z wymogami prawa.

3. DEFINICJE

osobowe" oznaczająinfon-r.acje o zidentytikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
ftzycznej (,,osobie, której dane dotycz{'); możltwa do zidentyfikowania osoba ftzyczna to osoba, którą
lnozna bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie iclerrtyfikatora
takiego jak imię i rrazwisko, numel identyfikacyjrry, dane o lokalizacji, iclentyfikator intenretowy lub
jeclen bądźkilka szczególnych czynników określających ftzyczną fizjologiczną genetyczną
psyclriczną ekonotniczną kulturową lub społeczną tozsatnośćosoby flzycznej;
1) ,,dane

ż) ,,przetwarzanie" oznaaza operację lub zestaw operacji wykonyłvanych na clanych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takąjak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowyłvanie, adaptowanie ltrb modyfikowanie,
pobieranie, przegląclanie, wykorzystywanie, ujawnianie popTzęz przesłanie, rozpowszechniarrie 1ub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączerrie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3) ,,ograniczenie przetwarzania" oznaaza oznaczęnie przechowywanych danych osobowych w celu
ograniczenia ich przyszłego przetw arzania.

4) ,,profilowanie" oznacza dowolną fbrmę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
ftzycznej. w szczegolności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
ftzycznej,jej sy,tuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
,,pseudonimizacja" oznaczaprzetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie lnozna ich było
przypisać konkretnej osobie, ktorej dane dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, pod
warunkietn że takie dodatkowe infonnacje są przechow}T/ane osobno i są objęte środkami
technicznyni i organizacyjnymi uniemozliwiającymi ich przypisanie ziderrtyfikowanej lub mozliwej
c1o zidentyfikowania osobie fi,zycznej;
5)

jń

,zbiór danych" oznaaza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw terr jest scęntralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony
funkcjonalnie lub geografi cznie;
6)

7) ,,administrator" oznacza osobę tizycznąlub prawną organ publiczny, jednostkę lub inny podrniot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jeżelt
cele i sposoby takiego przetwarzarria sąokreślonew prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego,

to również w plawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego moze zostać wyznaczony
adrninistrator lub mogą zostac określone konkretne kryteria jego wyznaczania,.

;

,,podmiot przetwarzający" oznacza osobę flzycznąlub prawną organ publiczrry, jednostkę lub inrly
podrniot, który przetwarza clane osobowe w imieniu adrninistratora;
8)

9) ,,odbiorca" oznacza osobę fizycznąlub prawną olgan publiczrry, jeclnostkę ltrb irrny podrniot,
którenu ujawnia się dane osobowe. niezalężnlę od tego, czy jest stroną trzecią.
fizycznąlub plawną organ publiczny, jedrrostkę lub podmiot inny
niż osoba, której dane dotyczą administrator, poclrliot przetwarzający czy osoby, ktorc - z
10) ,,strona trzecia", oznacza osobę

upowaznienia adrnirristfatora lrrb podmiotu przetwarzającego

-

11logą przetwarzać clane osobowe;

l1) ,,zgoda" osoby, ktorej dane dotycząoznaeza dobrowolne, konkretne, świadomei jednoznaaznę
okazanię woli, którym osoba, ktorej dane dotycz% w formie oświadczenia 1ub wyrażnego działania
potwierdzającego, przyzwalanaprzetwarzantę

dotyczących jej danych osobowych;

l2) ,,naruszenie ochrony danych osobowych" oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypaclkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych;
13) ,,dane genetyczne" oznaczają dane osobowe dotyczące odziędziczonych lub nabyych cech
genetycznych osoby ftzycznej, ktore ujawniają niepowtarza7nę infonnacje o fizjologii 1ub zdrowiu tej
osoby i które wynikają w szczęgolnościz analizy próbki biologicznej pochoclzącej od tej osoby
ftzycznej;
14) ,,dane biometryczne" oznaQzają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzanta
technicznego, dotyczą cech ftzycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby ftzycznej oraz
umozliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizetunęk twarzy lub
dane daktyloskopijne;

zdrowia" oznaczajądane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby
w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie jej

15) ,,dane dotyczące

ftzycznej
zdrowia

-

16) ,,przedsiębiorca" oznacza osobę ftzyczną lub prawną prowadzącą dztałalnośćgospodarczą

nieza|eżnte ocl formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzęszenia prowadzące regulamądziałalnośc

gospodarczą
17) ,,grupa przedsiębiorstw" oznaaza przeclsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz przedsiębiorŚtwa
przez nie kontrolowane;

nadzorczy" ozflaQza niezależny ofgan publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie
zgodnie z art. 57;, 4.5.2016 L 1l9l34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL
1

8) ,,organ

19) ,,usługa społeczeństwa informacyjnego" oznacza usługę w rozumieniu ar1. 1 ust. 1 lit. b)
dyrektyłvy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201511535 (1); 26),,organizacja rniędzynarodowa"
oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego
publicznego lub inny organ powołany w clrodzę umowy między co najmniej dwoma państwami lub na
podstawie takiej umowy.

20) IODO

-

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, rozumie się przez to organ, jednostkę
organtzacyjną podmiot lub osobę, decydującąo celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

21) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorczy do spraw ochronv danvch
gsobow)zch

4.

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANIYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe muszą być:

a)

przetwarzane zgodnie z prawem. rzetelrrie i w sposób przejrz]lst}u dla osob]r. której dane dot]yczą
(..zgodnośćz prawern. rzetelność i przejrz}zstość"):

Zgodnośćprzetwarzania z prawem
Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakirn spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, ktorej clane dotycząwyraztła zgoclę na przetwaTzantę swoich danych osobowych w jeclnyrn
lub większej liczbie określonychcelów:
b) przetwarzanie jest niezbęclrre do wykorratria utnowy, której stronąjest osoba, ktorej clane dotyczą lub
clo podjęcia dzlałańna ząclanie osoby, której dane clotyczą,przed zawarciem Llmowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na aclministratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której clar'e dotyczą lub innej
osoby flzycznej;
e) przetwarzanięjest niezbędne do wykonania zadanta realizowanego w interesie publicznyrn lub w
ramach sprawowan ia władzy publicznej powierzonej administratorowi ;
t) przetwarzanie jest niezbędne do cęlów wynikających z prawnie uzasadnionych irrteresów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub poclstawowe prawa i wolnościosoby, której dane
dotyczą wymagające ochrot,ty danych osobowych,w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckieln.

b)

zbierane w konkretnych. wyraźnvch i prawnie uzasadnion]rch celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tyrni celami: dalsze przetwarzanie do celów archiwaln}ich w interesie
publicznym. do celów badań naukowych lub historyczn}rch lub c1o celów stat:yst]vczn:ych nie jest
uzr'awane w myślafi. 89 ust. 1 za niezqodne z pierwotn}zmi celarni (..ograniczer'ie celu"):

Iężęli przetwatzanie oclbyrva się na poclstawie zgody, aclrninistrator musi być w stanie wykazac, że
osoba, ktorej dane dotyc zą wyraziła zgodę na przetw arzanię swoiclr danych osobowych.
Jężęli osoba, której dane dotycząwyrażązgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy takze innyclr
kwestii, zap7Ąanle o zgoclę musi zostaó przedstawionę w sposób pozwalający wyraźnie odroznić je od
pozostałych kwestii, w zrozulniałej i łatwo dostępnej fonnie, jasnym i prostym językiem. Częśćtakiego
oświadczenia osoby, której dane dotyczą stanowiąca naluszenie niniejszego rozporządzenia nie jest

wiĘąca

;

Osoba, której dane clotyczą,lrra prawo w dowolnym tnotnencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na poclstawie zgody przed jej
wycofaniern. Osoba, której dane dotyczą jest o tym infbntrowana, zanitn wyrazi zgoclę. Wycofanie
zgody musi być równie łatwe jak jej wyrazenie
Oceniając, czy zgodę wyrazono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzglęclr-ria się, czy rniędzy
innymi od zgody na przetwarzanię darrych nie jest uzalężnione wykonanie utnowy, w tym świadczenie
r-rsługi, jeśliprzetwarzanię danych osobowych nie jest niezbędne do wykonarria tej umowy

c)

adekwatne. stosowne oraz ograniczone
przetwarzane (..minimalizacja danych");

d) prawidłowe

i w razie

do tego. co niezbędnę do celów. w któr}rch

są

potrzeb}, uaktualniane: nalezy podjąć wszelkie rozsądne clziałania. aby

osobowe. które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania. został]y niezwłocznie
usunięte lub sprostowane (..prawidłowość"):4.5.2016 L 119/35 Dzienrrik Urzędow}u Unii
Europejskięj PL (1)D}urekt}ł,va (UE) 2015/l535 Parlamentu Errropejskieeo i Rady z dnia 9
września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzięlania informacji w dzieclzinie przepisólv
techniczn]rcl. oraz zasad dot}zcząc)rch usłuq społeczeństwa informacyjrrego (_Dz.U. L 241 z
17.9.2015. s. l).

clarre

e)

przechow]rwane w fbrmie umozliwiającej identyfikację osob}z. której dane dot}zczą. przez okres
nie dłuzszv. niz iest to niezbędne do celów. w których dane te są przetwarzane; dane osobowe
mozna przechow)rwac przez okres clłuzszy. o ile będą one przetwarzane wvłącznie c1o celów

archiwaln}ich w interesie publicznvm. do celów badań naukow}zch lub historvczn}rch 1ub do
celów statystycznvch na moc)z ar1. 89 ust. 1. z zastrzezeniem ze wdrozone zostaną odpowiednie
środki technicznę i organizac}zjne w)nnaeane na mocy niniejszeqo rozporząclzenia w celu
ochron}z praw i wolności osób. któryclr dane clotyczą (..oqraniczenie przechowywania");
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo dan}rch osobow}rch. w tym
ochronę przed niedozwolon)rm lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz prz)zpaclkową
utratą. zniszczeniern lub uszkodzeniem. za pornocą odpowiednich środków technicznych lub
gralno śći poufno ść"),
organizacyj nych (.
"inte

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGAI{ZACYJNE NIEZBĘDNE DLA ZAPEWNIENIA
POUFNOS CI. INTEGRALNO S CI I ROZLICZALNOS CI PRZETWARZAN IA DANYCH
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzanta oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolnościosob ftzycznych o róznytn prawdopodobieństwie i waclze zagrożenia. administrator P.H.LT
ALGO Jarosław Bartos wdraża odpowiednie śroclkitechniczne i organizacyjne, aby przetwatzanl,e
odbyłvało się zgodnie z rozporządzeniem i obowiązującymi przepisami prawa oraz aby móc to
lykazac. Srodki te są w razle potrzeby będą poddawane przeglądom i uaktualniane, aby zapewnić :

a)

b)
c)

zdolnośćdo ciąełego zapęwnienia poufności.integralności.dostępności i odporności
s}zstemów i usług przetwarzania
zdolnośćdo sz]ybkieeo przyłvrócenia dostępności danych osobowych i dóstępu do nich w razie
inc:yclentu fiz}rcznego lub technicznego;
regularne testowanie. mierzenie i ocenianie skutecznościśrodków techniczn}zch i
organi zac)ujn}zch maj ąc}uch zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2.Oceniając, czy stopieńbezpieczeństwa jest oclpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko
wiĘące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające zprzypadkowego lub niezgodnego z
prawem zniszczęnia, utraty, rnodyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu
do danych osobowyclr przesyłanych. przechowyr,vanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Z ab ęzp

ię

c

zeni a or ganizac:l jne

1. sporządzono

i wdrozorro Politykę Bezpieczeństwa;

2. do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłączrrie osoby posiadające upowaznienia
nadane pTzęz Aclministratora darych bądź osobę ptzez niego upowaznioną;
3. stworzono procedurę postępowania w

sluacji naruszenia ochrony danych osobowych;

4. osoby zatruclnionę przy przetwarzaniu danych zostały zaznalomionę

z

przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systernu informatycznęgo.
5. osoby zatrudnione pTzy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w

tajemnicy;
6. przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w watunkachzabezpieczających dane

przed clostępem osób nieupowaznionych;

nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane
jest
osobowe
dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych
osobowych oraz w watunkach zapewniających bezpieczeństwo danych;
7

. przebywanie osób

z

ab ę

zpi ę czeni a

te

chni cznę

l. stanowiska komputerowe wyposazono w indywidualną ochronę antywirusową
2. kornputery zabezpieczono przed mozliwością uzlkowaniaptzez osoby nieuprawnione do

przetwarzania danyclr osobowych, za pomocą inclywidualnego iclentyfikatora uzfkowania
i cykliczne wymuszanie zmiany hasła,
3. dostęp do systemu infbrmatycznęgo słuzącego do przetwarzania darrych osobowych, moze

uzyskać wyłącznie osoba (uzflkownik) zarejestrowana w tym systemie pTzęz administratora
systemu.
4) dostęp do systemów operacyjnych serwerów i stacji roboczych jest chroniony pTzęz
nazwę uzytkownika i hasło.
5) Na teretrie zakłaclu w celu zapewnieniabezpieczeństwa pracowników oraz przetwarzanych danych
został wprowadzony szczęEolny nadzór w postaci morritoringu wizyjnego.

;

6) Dokumenty w tbrrnie papierowej zawierującej dane osobowe przechowyrvane są w szafkach

zarnykanych na klucz.
7) W budynku zainstalowany został systetn alannowy.

PRAWA I OBOWVKI WOBEC OSOB FIZYCZNYCH, KTORYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE
6.

Niniejsza polityka oraz instrukcje wdrozone w P.H.U ALGO Jarosław Bartos stosują się clo
przepisów mających na celu zapewnienie osobom flzycznym. ktorych dane sąprzetwatzane

o
o
o

o
o
o
o

prawa cio bycia poirrformowanym o operacjach przetwarzania
Osobie ftzycznĄ. ktorej dane sąprzętwarzanę przęz administratora danych, przysługuje prawa
bycia poirrfonnowanym o tym przetwarzaniu.
prawa dostępu do danyclr

Każda osoba ftzyczna,ktorej dane osobowe sąprzetwarzanęma prawo clostępu do
przetwarzanych danych
prawa do sprostowania uzupełnienia danych
Osoba, której dane dotycząj ma prawo żądania od administratora nięz:włocznego sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które sąnieprawidłowe. Zuwzględnieniem celów
przetwarzania, osoba, której dane dotyczą:ma prawo żądanta uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym poprzęz przeclstawienie dodatkowego oświaclczenia.
prawa do usunięcia danych
Osoba, której darre clotycząmoże żądac od administratora nięzwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych. W takim przypadku, ze strony aclministratora powstaje
obowiązek usunięcia danych bez zbędnej zwłoki.
prawa do ograniczenia przetwatzanla danych
prawa sprzeciwu
Osoba fizyczna. ktorej dane sąprzetwarzane, mocą oświadczenia woli powstrzymać
przetw arzanie danych j ej dotyczących.
prawa do przenoszenia danych
Prawo to polega na mozliwościotrzymaniaprzez osobę, ktorej dane clotyczą w
ustrukturyzowanylTl, powszechnie uzywanym fonnacie nadającym się do odczytu
maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi i
mozliwościprzesłania tych cianych innemu administratorowi.

Osoby flzyczne, których dane osobowe sąprzetwarzane w sposób zwtęły przejrzysty i zrozumiały
zostały poinformowane o celu i sposobie przetwarzania darrych.
Uwzględniając powyzszę oraz stosując się do obowiązujących przepisów wszyscy pracownicy zostali
na piśmiepoinfonnowani kto jest administratorem ich danych osobowych, w jakim celu przetwafzane
są ich dane osobowe.

;

7. WYKAZ ZBIOROW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMOW

ZASTOSOWANYCH DO PZETWARZANIA TYCH DANYCH.
Wykaz zbiorów danych osobowych, gromadzonych
Bartos stanowi Załączntk do nirriejszej Polityki,

i

przetwaruanyclr

w P.H.U ALGO Jarosław

8. STRUKTURA ZBIOROW DANYCH WSKAZUJĄCYCH ZAWARTOSC POSZCZEGOL]§YCH
POŁ INFORMAYCZNYCH

Struktura zbiorów danych wskazr-rjącyclr zawaftość poszczególnych po1 irrformacyjnych dla programów
i systemów stosowanyclr w P.H.U ALGO Jarosław Bartos adekwatrra jest do zakresu przetwarzanych
clanych stanowi Załap,znik i przedstawia się w sposób następujący:

W ramach zbioru Kontrahenci przetwarzane są datre osobowe : imię i nazwisko ) nazwa firmy,
adres, NIP, REGON, numer telefonu lub adres e-mail, numer rachunku bankowego, Dane te są
1,

rriezbędne do dokonywania transakcji handlowych, realizacjt zamówienia oraz clokonyrvarria płatności
biezących zwięanych z realizacją zadań zwięanych z dzialalnościąfirmy P.H.U ALGO Jarosław

Bartos

2. W ramach zbioru Pracownicy przetwarzane są dane byłych i obecnych pracowników P.H.U
ALGO Jarosław Bartos : irrrię i nazwisko, aclres zatnieszkania. numer telefonu, wysokość
wynagrodzenia, staż pracy, wykształcenie, urlopy, zwolnienia, numer PESEL, nlrfiler dowodu
osobistego, numer konta, imiona roclziców, miejsce urodzenia, informacje o oclbYach szkoleniach, imię
i nazwisko, PESEL dziecka lub członka rodziny , dane o stanie zdrowia, dane clotyczące zatnteresowań.

3. W ramach zbioru Monitoring

przetwatzany

jest wizerunek pracowników otaz

osób

przebywaj ących na terenię zakładu.

4. W ramach zbioru Sklep internetowy przetwarzane są dane zwtązanę z transakcjami kupnasptzedaży oraz dostawy towaru : irnię i nazwisko j nazwa fitmy, adres dostawy, NIP, REGON, nulner
telefonu. aclres e-mai1.

9.

OBSZAR W KTORYM PRZETARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, w P.H.U ALGO Jarosław Bartos przy ulicy
Krótkiej 3 zabezpieczony jest przed clostęperrr osób rrieuprawniotrych na czas nieobecności w nim osób
upowaznionych do przetw arzania danych osobowych.

Wykaz budynków, pomieszczeri lub częścipomieszczeń,tworzącyclr obszar, w którym przetwatzane
są w P.H.U ALGO Jarosław Bartos clane osobowe jest treściąosobnego dokumentu stanowiącego
Załącznik
Intbrmacje są przedstawione z zachowaniern podziału na

:

-stretĘ przetwarzariia danych osobowych. czylt pomieszczenia Admirristratora danych w których darre
są przetwarzanę przez Aclnrinistratora danych,

w której

przętwarzane są clane osobowe powierzone przez Adtninistratora Danych do
przetwarzania innym podmiotom, w tyrr w oparciu o pełnomocnictwo do dalszego powierzania
przetwarzania.

-streĘ

10. POSTEPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA

OSOBOWYCH

BEZPIECZENSTWA DANYCH

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bęz zbędnej zwłoki - w nriarę
rnozliwości,nie później niż w terminie 72 godzin po stwierclzeniu naruszenia - zgłasza je orgarrowi
nadzorczemu właściwernuzgodnię z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to
skrrtkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolrości osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego
organowi nadzorczęmu po upływte 7ż godzin dołącza się wyjaśnienieprzyczyn opóźnienia.
Każda osoba przetwarzające dane osobowe po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbędnej zwłoki zgłasza Inspektorowi Ochrony Danych Osobowyclr lub bezpośrednio administratorowi.
Z gło szenie, naruszeni a danych

o

s

ob

owych musi

:

a) opisywac charakter narrrszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę mozliwościwskazywać
kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przyblizoną liczbę wpisów
danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

b) zawierać irnię i nazwisko oraz danę kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego
punktu kontaktowego, od ktorego mozna lzyskac więcej informacji;
c) opisywać mozliwe konsekwencje natuszenia ochrony danych osobowych;

d) opisyłvać środkizastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzęnia nanrszeniu
ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środkiw celu zminimalizowania jego
ewentualnych negatywnych skutków.

Adrninistrator P.H.U ALGO Jaroslaw Bartos dokumentuje wszelkie narrrszenia ochrony danych
osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte
działania zaradcze.

Do typowy ch zagr ożeń b ezp teczeń stwa danych

o

sob

owych należą:

-

Ni ewłaśc iw e zŃ ezpi eczeni e ftzy czne p omi e szcz e ń, urządzeń i dokumentów ;
. Niewłaściwezńezpieczenie sprzętu, oprogramowania przed wyciekiem,kradzieżąi
utratą clanyclr o sobowych ;
- Nieprzestrueganie zasad ochrony danych osobowych przęz pracowników.

Do typowych incydentów bezpieczeństwa danych osobowych należą:
- Zdatzenta losowe zewnętrzne (pożar obiektu/pomięszczenia, zalante

wodą utrata

żasilania, utrata łączno ści ) ;
- Zdarzęnia losowe wewnętrzne (awarie serwera, komputerów, twardych dysków,
oprogramowania, pomyłki informatyków, uzytkowników, utratalzagubienie danych);
- Umyślne incydenty (włamanie do systemu informatycznego lub pomieszczeń,ktadzięż
danych/sprzętu, wyciek informacji, ujawnienie danych osobom nieupowaztrionym,
świaclorne zniszczenię dokumęntów/clanych, działanie wirusów i innego szkodliwego
oprogralnowania).
Form)z nartrszeń bezpieczeństwa dan]vch osobow}zch zawiera tabela stanowiąca załącznik do polit}zki

W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożęnia, Adrnirristlator Danyclr prowaclzi
postępowanie wyjaśniające w toku którego:

-

Ustala zakres lprzyczyny zagrożenia oraz jego ewentualne skutki;
Inicj uj e ewentualne działanta dyscyplinarrre ;
Rekomenduje działania prewencyjne (zapobiegawcze) zmterzające do elirninacji
podobnych zagrożeń w przyszłości;
- Dokumentuje prowadzone postępowania.
W przypadku stwierdzenia nantszenia, Administrator Danych prowadzi postępowarrie wyjaśniające, w
toku którego:

-

Ustala czas wystąpienia naruszenia,jego zakres,przyczyny, skutki oraz wielkość
szkód, które zaistniały;
- Zabezptecza ewentualne dowody;
- Ustala osoby odpowiedzialne za naruszenie;
- Poclejmuj ę działania naprawcze (usuwa skutki incydentu i ogranicza szkody);
- Wyciąga wnioski i rekornenduje działania korygtrjące zmierzające do eliminacji
podobriych incyclentów w przyszłości;
- Dokumentuje prowadzone postępowania zgodnie zęwzolem Raportu znaruszenia
bezpieczeństwa danych osobolvych starrowiących Załącznik do Polityki Bezpieczeństwa.

l l, ZGODNOSC

Niniejsza Polityka będzie aktualizowanawraz ze zmieniającymi się przepisami
prawnyni o ochronie danych osobowych oraz zmianami faktycznymi w ramach prowadzonej
działalnościP.H.U ALGO Jarosław Bartos , które mogą powodować, że zasady ochrony danych
osobowyclr określone w obowiązujących dokumentach będąnieaktualne 1ub nieadekwatne.

1

2.

POSTANOWIEN IA KONCOWE

l. Admiriistrator Danych ma obowiązek zapoznać z treściąPolityki kazdego uzfikownika.
2. Wszystkie regulacje dotyczące systernów infonnatycznych, określone w Polityce dotyczą
równiez przetwarzania danych osobowych w bazaclr prowadzonych w jakiejkolwiek inrrej
tbnnie.

3. Uzlkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
postanowien zawartych w Polityce.
4. Wobec osoby, która w przypaclku natuszenia 1ub domniemania takiego naruszetria nie podjęła
działania określonegow niniejszym dokumencie, a w sz:zegolności nie powiadomiła odpowiedniej
osoby zgoclnie z określonymi zasadami. atakże, gdy nie ztęalizowała stosownego clziałania
dokurnentującego teir przypaclek. trrozna wszcząc postępowanie dyscyplinarr.e.
5. W sprawach nieuregulowanych w Polityce tnają zastosowanie przepisy ustawy oraz
rozporządzenia.
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