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WPROWADZENIE
Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad i reguł w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej
„WSPÓLNOTA” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin (dalej „SM Wspólnota”).
W dokumentacji opisano obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz
poszczególnych osób biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych,
podając jednocześnie procedury postępowania w określonych sytuacjach.
Zestawienia informacji uzupełniających treść dokumentu zebrano w postaci
załączników. Wypełnione załączniki nr 5, 9 oraz 13 podlegają ścisłej ochronie, dostęp
do nich posiada Zarząd, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Administrator
Systemów Informatycznych (ASI).

PODSTAWY PRAWNE
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 –
RODO ORAZ USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ AKTY
WYKONAWCZE
Ochronę danych osobowych regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwana w treści niniejszego dokumentu
Rozporządzeniem UE lub RODO oraz na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych.
Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują
dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z Rozporządzeniu UE i Ustawy o ochronie danych
osobowych to stosuje się przepisy tych ustaw. Ochronę danych osobowych regulują
przepisy zawarte także w innych niż wyżej wymienione przepisach prawa, z których
wynika dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w związku ze zrealizowaniem
uprawnienia lub spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. Kodeks
pracy, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawa o rachunkowości, ustawa Prawo Spółdzielcze, Ustawa o własności
lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów … i inne.

DEFINICJE
W dokumencie przyjmuje się następującą terminologię:
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
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej;
„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;
„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
„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;
„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było już przypisać konkretnej osobie, 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;
„zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
„administrator danych osobowych” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w
Będzinie zwana w dalszej części dokumentu Administratorem
„podmiot przetwarzający lub procesor” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora;
„strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający
czy osoby, które
– z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
– mogą przetwarzać dane osobowe;
„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie świadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących
jej danych osobowych;
„naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych;
„dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych
cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o
fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki
biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;
„dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego
przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub
behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną
identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;
„dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub
psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej –
ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
„przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność
gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia
prowadzące regularną działalność gospodarczą
„organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo
członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia UE – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO);
„polityka” – niniejszy dokument
„IODO” – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
„ dane szczególne” - dane osobowe ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby
„hasło” - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie
uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.
Identyfikator użytkownika (login) - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych
osobowych w systemie informatycznym.
Integralność danych - właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały
zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.
Obszar przetwarzania danych osobowych – lokalizacje, budynki, pomieszczenia lub
części pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, zarówno w formie
papierowej, jak i w systemach informatycznych.

24. Odbiorca danych – każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyjątkiem:
 osoby, której dane dotyczą,
 osoby upoważnionej do prowadzenia przetwarzania danych (np. upoważnionego do
przetwarzania danych osobowych pracownika),
 podmiotu, któremu administrator danych osobowych powierzył do przetwarzania
dane osobowe w drodze umowy na piśmie (np. firmy wdrażające, utrzymujące,
serwisujące systemy informatyczne itp.),
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 organów państwowych lub samorządowych, którym ujawniono dane osobowe w
związku z prowadzonym postępowaniem.
25. Poufność danych - właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane
nieupoważnionym podmiotom.
26. „Powierzenie przetwarzania danych osobowych” - przekazanie procesu
przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na
piśmie, który zapewnia wystarczającą gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi art. 28
Rozporządzenia UE (RODO).
27. Rozliczalność - właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane
w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
28. System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów,
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych.
29. Uwierzytelnianie - działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości
podmiotu.
30. Współpracownik – osoba wykonująca prace na rzecz administratora danych w formie
innej niż umowa o pracę, w szczególności pracownik tymczasowy, praktykant,
stażysta, zleceniobiorca, wykonawca, wolontariusz.
31. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - wdrożenie i eksploatacja
stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych
przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
32. Monitoring – zdalny odbiór obrazu lub obrazu i dźwięku z przestrzeni znajdującej się w
polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach w pobliżu
monitorowanego obszaru.
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POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych ma zastosowanie w stosunku do:
 danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, w tradycyjnej
formie papierowej oraz znajdujących się na wszelkich nośnikach, takich jak CD/DVD,
pendrivy, odtwarzacze mp3, dyktafony, dyski wymienne, taśmy itp.,
 zbiorów danych osobowych administratora danych, jak i danych osobowych
przetwarzanych na zlecenie (szczegółowe wytyczne może zawierać dodatkowo
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 danych przetwarzanych zarówno w zbiorach danych, w zestawach, jak i pojedynczych
informacji osobowych,
 informacji dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nazw
kont i haseł we wszystkich systemach/aplikacjach.

DEKLARACJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
Administrator danych osobowych, mając świadomość, iż przetwarza oprócz danych
„zwykłych” pracowników, mieszkańców oraz innych osób, także dane „szczególne”,
deklaruje w związku z tym dołożyć wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych
odbywało się w zgodności z przepisami prawa.
W celu zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem Rozporządzenia UE -RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, administrator danych wprowadza określone niniejszym dokumentem
zasady przetwarzania danych osobowych. Zasady dotyczące danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych/aplikacjach określa również Instrukcja
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Mając świadomość, iż żadne zabezpieczenie nie redukuje ryzyka naruszenia
bezpieczeństwa danych osobowych do zera, konieczne jest, aby każdy pracownik
upoważniony do przetwarzania danych, świadomy odpowiedzialności, postępował
zgodnie z przyjętymi zasadami i minimalizował zagrożenia wynikające z błędów ludzkich.
W trosce o czytelny i uporządkowany stan wprowadza się stosowne środki fizyczne,
organizacyjne i techniczne zapewniające właściwą ochronę danych oraz nakazuje się ich
bezwzględne stosowanie.
Polityka została oficjalnie przyjęta i wdrożona przez administratora danych osobowych,
a każdy pracownik/współpracownik jest zapoznawany z jej treścią (z wyjątkiem
wypełnionych załączników) oraz zobowiązany do wykonywania zawartych w niej
obowiązków.
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ZASADY OGÓLNE POLITYKI (WDROŻENIE PODSTWOWYCH ZASAD RODO –
LEGALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, PRAWA JEDNOSTKI, ROZLICZALNOŚĆ
Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie odbywa się na zasadach opisanych w RODO
w szczególności na przestrzeganiu zasad:
1. Legalność – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie w ramach działalności
swojego przedsiębiorstwa przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO
2. Bezpieczeństwo - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie zapewnia stałe
bezpieczeństwo danych przetwarzanych w przedsiębiorstwie
3. Prawa Osób, których dane dotyczą - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w
Będzinie zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację wszelkich praw
wynikających z Rozporządzenia UE – RODO
4. Rozliczalność - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie w ramach swojego
przedsiębiorstwa zapewnia możliwość wykazania się zgodnością przetwarzania danych
z przepisami Rozporządzenia UE - RODO

ŚRODKI ORGANIZACYJNE NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI,
INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie wprowadziła środki techniczne,
organizacyjne i fizyczne jakie przewidywało Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji 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 nr 100, poz. 1024) na zasadach dobrej praktyki, oraz
stosuje traktowanych jako swoiste minimum, administrator danych wdrożył dodatkowe,
adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia wynikające z analizy ryzyka. Dodatkowo
Administrator stosuje następujące środki:
- minimalizację przetwarzania danych osobowych
- jak najszybszą pseudonimizację danych osobowych
- przejrzystość co do funkcji i przetwarzania danych osobowych
- umożliwia osobie, której dane dotyczą monitorowanie przetwarzania danych,
- umożliwia doskonalenie i tworzenie zabezpieczeń
- użytkowane aplikacje usługi i produkty oparte na przetwarzania danych osobowych
pochodzą od dostawców, którzy gwarantują administratorowi i podmiotom
przetwarzającym możliwość wywiązania się za spoczywających na nich obowiązków
ochrony danych osobowych
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- przy wdrażaniu środków technicznych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.

POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych może powołać Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IODO) celem zapewniania przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych w SM WSPÓLNOTA.
Powołany IODO:


W strukturze organizacyjnej podlega osobom zarządzającym,



posiada odpowiednią wiedzę i praktykę w zakresie ochrony danych osobowych,



posiada właściwe kwalifikacje zawodowe,



nie był karany za umyślne przestępstwo.

ZADANIA IODO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dla zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zasad
określonych w niniejszej dokumentacji wyznacza się następujące zadania IODO:
1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,
którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na
mocy Rozporządzenia UE-RODO oraz innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych osobowych.
2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia UE – RODO , innych przepisów Unii
lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki administratora lub
podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym
podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
3. Udzielenie na żądanie zaleceń co do skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia UE – RODO.
4. Współpraca z organem nadzorczym.
5. Pełnienie funkcji kontaktu dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36
Rozporządzenia UE – RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie
konsultacji we wszystkich innych sprawach.
6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w ww. dokumentacji,
w szczególności:
 weryfikacja stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
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 weryfikacja skuteczności przewidzianych w dokumentacji przetwarzania
danych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia rozwiązań dla
przeciwdziałania zagrożeniom dla ochrony danych osobowych;
 weryfikacja przestrzegania obowiązków określonych w dokumentacji
przetwarzania danych;
 pouczanie osób nieprzestrzegających zasad określonych w dokumentacji
przetwarzania danych osobowych o prawidłowym sposobie ich realizacji lub
zawiadamianie administratora danych, wskazując osoby odpowiedzialne za
naruszenie tych zasad oraz jego zakres;
 zawiadamianie administratora danych o nieaktualności, nieopracowaniu lub
brakach w dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach oraz
działaniach podjętych w celu doprowadzenia dokumentacji do wymaganego
stanu.
7. Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania
informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i udokumentowanie
ich.
8. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi
Załącznik nr 7 do Polityki). Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej oraz
wzór w formie papierowej.
9. Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z rejestrem
czynności (wzór w Załączniku nr 3) dla pracowników / współpracowników w
imieniu Administratora danych, na podstawie udzielonego IODO przez
Administratora pełnomocnictwa. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej
oraz wzór w formie papierowej.
10. Zobowiązanie pracownika / współpracownika upoważnionego do przetwarzania
danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów
ich zabezpieczenia (zapisy zawarte również we wzorze w Załączniku nr 5).
11. Prowadzenie aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
(wzór w Załączniku nr 10).
12. Prowadzenie aktualnej ewidencji naruszeń ochrony danych osobowych na
podstawie art. 33 Rozporządzenia UE – RODO zgodnie z Załącznikiem nr 12.
13. Wprowadzeniu do stosowania u Administratora Umowy o przetwarzanie danych
osobowych, który wzór jest zgodny z Załącznikiem 6 lub 6A.
14. Prowadzeniu Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu administratora zgodnie z Załącznikiem nr 8.
15. Wprowadzenie do stosowania klauzul informacyjnych po rozpoczęciu stosowania
Rozporządzenia UE – RODO zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do
niniejszej Polityki.
16. Prowadzenie rejestru żądań osoby, której dane dotyczą zgodnie z
Załącznikiem nr 11.
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17. Udzielanie odpowiedzi na wiadomości przychodzące na skrzynkę mail-ową
iodo@smwspolnota.pl, które dotyczą ochrony danych osobowych.

ZADANIA ASI SM WSPÓLNOTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych wskazał Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
w SM WSPÓLNOTA jako osobę odpowiedzialną za realizację zabezpieczeń i odpowiednie
funkcjonowanie systemów informatycznych/aplikacji, w których przetwarzane są dane
osobowe. Dla zapewnienia kontroli przestrzegania zasad określonych w niniejszej
dokumentacji wyznacza się następujące zadania ASI:
1. Zapewnienie technicznej kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo
zostały do systemu informatycznego wprowadzone oraz komu z systemu są
przekazywane.
2. ASI jest zobowiązany do poinformowania IODO o każdym naruszeniu
bezpieczeństwa danych.
3. Systematyczne kontrolowanie zastosowanych środków technicznych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod
kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
w szczególności:
 kontrola awaryjnego zasilania komputerów,
 kontrola systemów antywirusowych oraz aktualności baz wirusów oraz innych
zabezpieczeń,
 kontrola wykonywania kopii awaryjnych danych osobowych i systemów do ich
przetwarzania,
 kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych,
 kontrola uaktualnienia systemów informatycznych,
 kontrola mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie
informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrola poziomu
dostępu do danych osobowych.
4. Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania
informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomienie o tym
IODO.
5. Proponowanie administratorowi danych podwyższenia standardów zabezpieczeń
danych osobowych, informując o planach IODO.
6. Wykonywanie zadań zgodnie z zapisami „Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
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ZADANIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
1. Informowanie IODO o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na przetwarzanie
danych osobowych, w szczególności:
 o planowanych zmianach formularzy, na których są gromadzone dane
osobowe;
 o planowanych zakupach systemów informatycznych / aplikacji;
 o planowanych zmianach w systemach, w których są przetwarzane dane
osobowe.
2. Informowanie IODO o wszelkich incydentach mających wpływ na ochronę
przetwarzanych przez administratora danych osobowych pracowników,
mieszkańców osiedla, kontrahentów i innych osób.
3. Realizacja obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
podmiotom trzecim poprzez zamieszczanie w umowach z wykonawcami zapisów
dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór w Załączniku nr
6 i 6A) i konsultowanie ich z IODO.
4. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane są przetwarzane,
po konsultacji z IODO.
5. Przestrzeganie okresów archiwizacji dokumentacji w postaci papierowej
i elektronicznej oraz podejmowanie działań zmierzających do bezpiecznego ich
zniszczenia po ustaniu okresu archiwizacyjnego. Okresy archiwizacyjne zostały
wskazane w instrukcji archiwizacji dokumentów.
6. Nadzór nad osobami nieuprawnionymi przebywającymi w obszarze przetwarzania
danych osobowych (np. serwisantami sprzętu, audytorami, kontrolerami itd.).
7. Realizacja obowiązków związanych z nadawaniem upoważnień do przetwarzania
danych osobowych dla pracowników i współpracowników (patrz: „Procedura
nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych” poniżej).
8. Informowanie ASI o konieczności nadania, zmiany lub odebrania dostępu do
systemów informatycznych dla podwładnych – pracowników i współpracowników.

ZADANIA PRACOWNIKÓW / WSPÓŁPRACOWNIKÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE
OSOBOWE
1. Każda osoba (pracownik/współpracownik) jest zobowiązana do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z wytycznymi w niniejszej dokumentacji.
2. Każda osoba (pracownik/współpracownik) w przypadku uzyskania informacji
o braku zgody lub odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zobowiązana jest powiadomić IODO, który prowadzi wykaz osób, które nie
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wyraziły zgody lub odwołały zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych
w konkretnym zakresie bądź celu.
3. Zabrania się udostępniania przetwarzanych danych osobowych osobom, które nie
mają upoważnienia o takim samym zakresie przetwarzania, w tym rodzinie
pracownika.
4. Każda osoba (pracownik/współpracownik) ma prawo udostępnić dane osobowe
podmiotowi trzeciemu wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej
akceptacji tego procesu przez IODO.
5. Hasło musi zapewniać zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Hasło
powinno być zmieniane co 30 dni.
6. Każda osoba użytkująca komputer stacjonarny lub laptop jest zobowiązana do
każdorazowego logowania się na własne konto za pomocą identyfikatora (inaczej
loginu, nazwy użytkownika) i hasła.
7. Każda osoba posiadająca konto w systemie informatycznym / aplikacji, w których są
przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe, jest zobowiązana do logowania się tylko
i wyłącznie z użyciem własnego identyfikatora (inaczej loginu, nazwy użytkownika) i
hasła.
8. Pracownik jest zobowiązany ustawić ekran monitora komputerowego tak, by osoby
niepowołane nie mogły oglądać wyświetlanych na nim treści.
9. Pracownik jest zobowiązany do niepozostawiania bez kontroli dokumentów,
nośników z danymi osobowymi i sprzętu komputerowego w miejscach
niezabezpieczonych.
10. Wynoszenie dokumentacji z danymi osobowymi, nośników oraz komputerów
przenośnych (laptopów) poza obszar przetwarzania danych osobowych nie jest
dopuszczalne.
11. Zabrania się zapisywania hasła wymaganego do uwierzytelnienia w systemie
informatycznym w łatwo dostępnych miejscach, jak obudowa monitora, spód
klawiatury, podkładka pod myszkę, szuflada/szafka biurka, tablica informacyjna
itp.
12. Zabrania się wymiany między pracownikami identyfikatorów i haseł do systemu
informatycznego, celem wykonania operacji w zastępstwie osoby za nie
odpowiedzialnej.
13. Wprowadza się zasadę „czystego biurka”, która oznacza zamykanie w szafach /
biurkach dokumentacji z danymi osobowymi, wszelkich nośników tych informacji.
14. Nie dopuszcza się drukowania dokumentów zawierających dane osobowe na
drukarkach sieciowych.
15. Obowiązuje zakaz robienia kopii całych zbiorów danych lub takich ich części, które
nie są konieczne do wykonywania obowiązków przez pracownika. Jednostkowe
dane osobowe mogą być kopiowane na nośniki magnetyczne, optyczne i inne po
ich zaszyfrowaniu i przechowywane w zamkniętych na klucz szafach. Po ustaniu
Strona 15 z 50

przydatności tych kopii dane należy trwale skasować lub fizycznie zniszczyć
nośniki, na których są przechowywane.
16. Przesyłanie danych osobowych pocztą elektroniczną może odbywać się tylko
w postaci zaszyfrowanej. Rozwiązaniem przyjętym w SM WSPÓLNOTA jest
zakładanie hasła na wysyłany plik. Wymogi dotyczące hasła opisano w pkt 5
powyżej. Po okresie bezczynności komputer powinien automatycznie blokować
dostęp. Odblokowanie następuje po wprowadzeniu przez pracownika hasła
dostępu.
17. Niszczenie dokumentów papierowych zawierających dane osobowe odbywa się
tylko w niszczarce.
18. Zabrania się pozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym
przetwarzane są dane osobowe, bez obecności osoby upoważnionej do
przetwarzania danych osobowych.

PROCEDURA NADAWANIA UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są nadawane w imieniu
Administratora danych przez IODO pracownikom i współpracownikom przetwarzającym
dane osobowe u administratora danych z użyciem jego urządzeń technicznych lub
w jego obszarze przetwarzania danych.
2. Zarząd SM WSPÓLNOTA sam lub upoważni IODO (na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa) do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w
jego imieniu.
3. Wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są przechowywane
w aktach osobowych pracowników.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podlegają archiwizacji.
5. IODO prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
w której odnotowuje każde nadanie, zmianę i odebranie upoważnień. Wzór ewidencji
stanowi Załącznik nr 10.
 NADAWANIE UPOWAŻNIEŃ
1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające
indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez IODO
lub Administratora Danych Osobowych.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Organów Statutowych
Spółdzielni oraz IODO udziela się na podstawie niniejszego dokumentu.
3. Wszyscy pracownicy SM „Wspólnota” w Będzinie są upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych innych pracowników SM Wspólnota w zakresie danych służbowych
tj. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon służbowy i służbowy adres e-mail.
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4. Za zbyt szeroki zakres upoważnienia wydanego na podstawie czynności przetwarzania
danych osobowych odpowiada Kierownik komórki organizacyjnej.
5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przechowywane są w teczkach
osobowych pracowników. W przypadku, gdy osoba upoważniona nie posiada teczki
osobowej upoważnienie przechowywane jest wraz z umową tej osoby. Każda osoba
upoważniona do przetwarzania danych otrzymuje kopię wydanego upoważnienia.
6. Kierownik komórki organizacyjnej informuje IODO o potrzebie nadania upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych dla podwładnych według czynności przetwarzania
danych osobowych – pracowników i współpracowników.
7. IODO przygotowuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych:
a. wg wzoru upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 3,
b. z zakresem upoważnienia zgodnym z:
 w przypadku pracowników - obowiązkami wynikającymi ze stanowiska pracy
oraz innych dokumentów wewnętrznie obowiązujących u administratora
danych,
 w przypadku współpracowników - zakresem prac wykonywanych na rzecz
administratora danych,
tak by była możliwość bezpośredniego ich odniesienia do poszczególnych czynności
przetwarzania danych osobowych.
8. IODO przekazuje do podpisu pracownikowi / współpracownikowi upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych, odbiera od niego stosowne oświadczenie
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

9. IODO wprowadza odpowiednie zapisy w ewidencji osób upoważnionych prowadzonej
w postaci elektronicznej w postaci pliku Excel lub tabeli w Microsoft Word.
10. Kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do ASI o nadanie uprawnień w systemie
dla podwładnego. ASI nadaje te uprawnienia i odnotowuje w ewidencji osób
upoważnionych identyfikatory do systemów informatycznych osób upoważnionych.
 ZMIANA / ODEBRANIE UPOWAŻNIEŃ
1. Kierownik komórki organizacyjnej przekazuje IODO informację, że zmiana obowiązków
osoby upoważnionej (zakresu obowiązków pracownika/zakresu prac współpracownika)
ma wpływ na zmianę lub odebranie upoważnienia do czynności przetwarzania danych
osobowych.
2. IODO odnotowuje w ewidencji osób upoważnionych datę odebrania/zmiany
upoważnienia do przetwarzania danych.
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PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NIEUPRAWNIONYCH W OBSZARZE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Obszar przetwarzania danych osobowych (budynki, pomieszczenia) zabezpieczony jest
przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie analizą czynności
przetwarzania danych osobowych.
2. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych jest
dopuszczalne w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z KLUCZAMI
Procedura postępowania z kluczami została opisana w Instrukcji postępowania z
kluczami.

ŚRODKI TECHNICZNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ŚRODKI SPRZĘTOWE, INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORAZ ŚRODKI OCHRONY W RAMACH SYSTEMOWYCH
NARZĘDZI PROGRAMOWYCH I BAZ DANYCH
Wyżej wymienione środki określa dokument „Instrukcja zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”
Przy wdrażaniu środków technicznych administrator uwzględnił następujące czynniki:
Charakter przetwarzania tj rodzaj przetwarzanych danych – np. dane zwykłe lub szczególne.
Przy ustalaniu zakresu przetwarzania danych w głównej mierze wzięto pod uwagę ilość
dokonywanych operacji na danych oraz liczebność zbioru danych . Zakres ten ma znaczenie dla
oceny ryzyka naruszenia danych osobowych i w związku z tym określa ilość środków
technicznych i organizacyjnych podjętych przez administratora.
Kontekst przetwarzania – zostały wzięte pod uwagę elementy faktyczne i prawne związane z
przetwarzaniem, stopień ingerencji w strefę prywatności przy przetwarzaniu danych. Kontekst
oznaczał kategorie przetwarzanych danych zgodnie z czynnościami przetwarzania danych
osobowych.
Cele przetwarzania – tj. czy dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. U
administratora występuje przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 pkt b, c i f oraz dane
szczególne (przetwarzane na tej samej podstawie) w ograniczonym zakresie dotyczące stanu
zdrowia pracowników w związku z wykonywaniem umów o pracę.
Administrator nie przetwarza danych szczególnych tj danych genetycznych i biometrycznych w
związku z świadczeniem umów o pracę.
Administrator nie stosuje profilowania osób, których dane osobowych dotyczą.
Administrator dokonuje przeglądu i uaktualnieniu baz danych osobowych w zależności od
potrzeb.
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Administrator wdrożył politykę ochrony danych osobowych.
Dodatkowo Administrator uwzględnił także:
 Stan wiedzy technicznej
 Koszt wdrożenia

RYZYKO NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH O RÓŻNYM
PRAWDOPODOBIEŃSTWIE I WADZE ZAGROŻENIA
Ocena ryzyka została dokonana ze względu na :

- różne prawdopodobieństwo zagrożenia
 Poziom wysoki ryzyka – zgodnie z art. 35.1 RODO;
 Pozostały poziom zagrożenia inny niż wysoki;
 Poziom zagrożenia mało prawdopodobny np. art. 33 ust 1 RODO, które mówią o małym
prawdopodobieństwie naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
W trakcie przeprowadzania ocenie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych w
pierwszej fazie wzięto pod uwagę wystąpienie następujących ryzyk (załącznik nr 15):
1. Ryzyko wystąpienia uszczerbku fizycznego, majątkowego lub niemajątkowego.
2. Poprzez utratę przez osobę, której dane dotyczą kontroli nad swoimi danymi.
3. Przetwarzania danych szczególnych.
4. Oceny i analizy czynników osobowych – dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się – w celu tworzenia profili osobowych.
5. Przetwarzanie danych dotyczących osób wymagających szczególnej opieki, a w
szczególności dzieci.
6. Przetwarzania dużej ilości danych osobowych i jego wpływ na dużą liczbę osób.
7. Ochronę danych na etapie projektowania wynikającą z art. 25 RODO.

PROCEDURA SZACOWANIA RYZYKA:
Szacowanie ryzyka zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie skontrolowano jakie
rodzaje ryzyka występują przy danej czynności przetwarzania danych osobowych (analiza w
wersji papierowej stanowi załącznik nr 15) Analizę należy powtórzyć jeżeli uległyby zmianie
czynniki mające wpływ na czynności przetwarzanych danych osobowych. Analizę tę
przeprowadzono w wersji elektronicznej. (wydruki załącznik nr 16)
Drugi etap polegał na oszacowaniu ryzyka jakie może nastąpić w trakcie przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 16. Ryzyko oszacowane w przedmiotowej analizie jest
iloczynem prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia i jego wpływu na czynność
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przetwarzania danych. Prawdopodobieństwo zdarzenia jest iloczynem trzech zmiennych tj.
możliwości wystąpienia zdarzenia, ekspozycji na przedmiotowe zdarzenia oraz czasu w jakim
dane zdarzanie może wystąpić. Natomiast wpływ na czynność przetwarzania danych
osobowych jest także iloczynem trzech zmiennych tj. poufności danych (rodzaju danych – dane
krytyczne to dane wrażliwe czy zwykłe). Integralności (rodzaju modyfikacji jakim mogą być
poddane dane, które mogłyby zostać ujawnione) oraz dostępności ( przez co rozumie się czas
na jaki administrator straciłby nadzór nad danymi, które mogłyby być ujawnione).
Każdy z właścicieli czynności przetwarzania danych osobowych przeprowadził procedurę
szacowania ryzyka.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie prowadzi proces szacowania ryzyka utraty
danych osobowych jako iloczyn prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia i jego wpływu
na czynności przetwarzania danych osobowych (miara następstw). Każda czynność
przetwarzania danych posiada własny poziom ryzyka naruszenia danych osobowych (zgodnie z
załącznikami Nr 16).

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator dokonał wyboru profesjonalnych procesorów, którzy zapewniają wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, które dane dotyczą.
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych której wzór stanowi załącznik
do niniejszej Polityki lub otrzymał potwierdzenie w formie pisemnej, że firma której
powierzono przetwarzanie danych dostosowała się do wymagań zawartych w Rozporządzeniu
UE – RODO.

INWENTARYZACJA DANYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie dokonała inwentaryzacji przetwarzanych
w przedsiębiorstwie danych , celów i sposobów przetwarzania.
W przypadku gdyby w trakcie przeglądania dokumentacji w formie papierowej zostały
ujawnione dokumenty, które nie są zgodne z zakresem określonym w rejestrze czynności,
należy te dokumenty bezwzględnie usuną i zniszczyć.

REJESTR CZYNNOŚCI I KATEGORII PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie prowadzi rejestr czynności przetwarzania
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Polityki.
Administrator Danych Osobowych wyznaczył osoby odpowiedzialne za każdą czynność
przetwarzania danych osobowych w formie Zarządzenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie jako procesor prowadzi rejestr kategorii
przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 8 do Polityki.
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W rejestrze kategorii czynności przetwarzania są zawarte następują ce dane osobowe:
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub
podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot
przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu
przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
c) gdy ma to zastosowanie – przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi,
dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
o których mowa w art. 32 ust. 1.
Ze względu na swoją zawartość rejestry czynności i kategorii czynności są instrumentem
monitorowania zgodności przetwarzania danych.

PODSTAWY LEGALIZACYJNE PRZETWARZANIA DANYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie w ramach działalności prowadzonej przez
przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie legalnych podstaw
określonych przez RODO.
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w oparciu o ustawowe przesłanki
lub w oparciu o udzielona zgodę. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o to, że:


osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych,



jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,



jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą,



jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby, której dane dotyczą.



jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów prawa



jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego
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przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której
dane dotyczą;

Wszystkie wymienione wyżej przesłanki są równoprawne i spełnienie się którejkolwiek z nich
uprawnia do przetwarzania danych.

OBSŁUGA PRAW I OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie realizuje prawa osób zapisane w
Rozporządzeniu UE –RODO tj.
1. Prawo dostępu;
2. Prawo do sprostowania danych osobowych (nieprawidłowych lub niekompletnych) osoby,
której dane dotyczą:
- uprawnienie do sprostowania danych osobowych
- uprawnienie do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem
celów przetwarzania;
3. Prawo do usunięcia danych (Prawo bycia zapomnianym). Prawo do usunięcia danych nie
będzie miało zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 17ust. 3 RODO;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – przetwarzanie może odbywać się wyłącznie
za zgodą osoby, której dane dotyczą z uwzględnieniem wyjątków:
- przechowywaniu danych
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
5. Prawo do sprzeciwu - przetwarzanie może się odbywać jedynie w przypadku gdy
administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osoby, której dane dotyczą
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku dokonania sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych Administrator powiadamia podmioty przetwarzające dane
osobowe oraz osobę, której dane dotyczą w przypadku żądania strony.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie określa obowiązujące w przedsiębiorstwie
sposoby realizacji obowiązków informacyjnych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 pkt a, b, c, d lub e osobom
posiadającym tytuł prawny do lokalu lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego należących do
zasobów zarządzanych przez SM Wspólnota zostały przesłane klauzule informacyjne zgodne
załącznikiem Nr 1 do niniejszej Polityki. Klauzule te zostały dostarczone do osób
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wymienionych powyżej wraz z rozliczeniem wody za I kwartał 2018 r lub z rozliczeniami za
media dla lokali użytkowych.

W przypadku osób, którzy nabyli prawo do lokalu po tym terminie są zapoznawani z niniejszą
klauzulą w Dziale Członkowsko Mieszkaniowym.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jak i świadczący usługi na rzecz
Administratora zostali zapoznani z klauzulą informacyjną dla pracowników i osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilno –prawnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej Polityki. Załącznik 4 z podpisem pracownika przechowywany jest w aktach
pracowniczych pracownika.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie zostali
zapoznani z klauzulą informacyjną dla Członków Rady Nadzorczej zgodnie z załącznikiem nr 4a
do niniejszej Polityki. Załącznik 4a z podpisem Członka Rady Nadzorczej przechowywany jest w
dziale organizacyjnym SM „Wspólnota” w Będzinie
W przypadku jeżeli zakres przetwarzanych danych osobowych wykracza poza opisany powyżej
SM „Wspólnota” stosuje „Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych” zgodnie z
załącznikiem nr 2.

OBSŁUGA ŻĄDAŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie zapewnia obsługę procedur związanych z
opartymi na RODO żądaniami osób, których dane dotyczą.
Administrator prowadzi rejestr wykonania żądań osoby, której dane dotyczą zgodnie z
załącznikiem nr 11 do niniejszej Polityki. Nie wprowadzono wzoru odpowiedzi.

WDRAŻANIE ZASAD MINIMALIZACJI
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie przetwarza jedynie dane osobowe dla
realizacji uzasadnionych gospodarczo celów zgodnie z RODO.

WDRAŻANIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie wdrożyła środki organizacyjne i techniczne
dla zapewnienia realizacji przewidzianych w RODO zasad bezpieczeństwa, w szczególności dla
zapewnia bezpieczeństwa systemów informatycznych używanych w przedsiębiorstwie oraz
dokumentacji zawierającej dane osobowe.

RELACJE Z PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie zapewnia, że relacje z procesorami
odbywają się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych zgodnie z
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RODO, których wzór stanowi załącznik nr 6 lub 6a do niniejszej Polityki. Jednocześnie
Administrator prowadzi rejestr umów przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi
załącznik nr 13.

PODNOSZENIE WIEDZY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
MONITOROWANIE DZIAŁANIA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie zapewnia odpowiedni poziom wiedzy
personelu zatrudnionego w jego przedsiębiorstwie w zakresie danych osobowych poprzez
organizowanie szkoleń wstępnych oraz ustawiczne szkolenie. Osoby zajmujące się
przetwarzaniem danych osobowych zostały przeszkolone w przedmiotowym zakresie.
Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia znajdują się w teczkach osobowych
pracowników.

OCHRONA DANYCH JAKO PODSTAWA PROJEKTOWANIA ROZWOJU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie zapewnia w każdym aspekcie związanym z
przetwarzaniem danych osobowych wdrożenie ochrony tych danych zarówno w fazie
projektowania operacji biznesowych jak i w trakcie ich realizacji.

ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA ORGANOWI NADZORCZEMU
Podczas przetwarzania danych osobowych może dojść do naruszenia ochrony danych
osobowych.
Termin zgłoszenia:
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej zwłoki w
miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia należy
zgłosić przedmiotowy fakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku
przekroczenia powyższego terminu należy do zgłoszenia dołączyć wyjaśnienie przyczyn
opóźnienia.
Wyjątek od obowiązku zgłoszenia występuje wtedy, gdy jest mało prawdopodobne, by
naruszenie to skutkowało naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych.
Zgłoszenie winno zawierać co najmniej:
- opis charakteru naruszenia danych osobowych, wskazać kategorię i przybliżoną liczbę osób,
których dane dotyczą, oraz kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których
dotyczy naruszenie;
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe IODO lub oznaczenie punktu kontaktowego, od
którego można uzyskać więcej informacji;
-możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
- środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzania naruszeniu
ochrony danych osobowych, w tym w stosowanych przypadkach środki w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
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Dodatkowo należy sukcesywnie uzupełniać informacje wymagane w zgłoszeniu, jeżeli ich
udzielenie było niemożliwe w chwili zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.
Zgodnie z RODO, jeżeli incydent wiąże się z naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych,
należy go zgłosić. W preambule RODO wymieniony został szereg przykładów naruszeń. Są to
m.in.:








utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi lub ograniczenie praw;
dyskryminacja;
kradzież lub sfałszowanie tożsamości;
strata finansowa;
nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji;
naruszenie dobrego imienia;
naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową lub
wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne.

Reasumując, naruszeniem ochrony danych osobowych będzie każdy incydent, w wyniku,
którego z powodu braku odpowiedniej i szybkiej reakcji na naruszenie ochrony danych
osobowych przez ADO dochodzi do uszczerbku fizycznego, szkody majątkowej lub
niemajątkowej u osoby fizycznej.
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych u procesora.
Nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych, za które odpowiedzialna jest
jednostka przetwarzająca dane administratora również podlegają obowiązkowi zgłoszenia.
Jednostką przetwarzającą dane, czyli procesorem będą np. firmy świadczące usługi kadrowoksięgowe, hostingowe, IT, czy inne niewymienione powyżej. Swoje uchybienia w zakresie
ochrony danych procesor powinien zgłosić administratorowi niezwłocznie po ich wykryciu.
Następnie, administrator danych osobowych dokonuje ich weryfikacji i na jej podstawie
decyduje, czy klasyfikują się one do zgłoszenia do organu nadzorczego.

ZAWIADOMIENIE PRZEZ ADMINISTRATORA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator bez zbędnej zwłoki winien zawiadomić osobę, której dane dotyczą o naruszeniu
ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
Zawiadomienie winno zawierać:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych;
- dane kontaktowe IODO lub oznaczenie punktu kontaktowego, od którego można uzyskać
więcej informacji;
- możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
- środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu
ochrony danych osobowych.
Z obowiązku powiadomienia właściciela danych osobowych jest dopuszczalne w następujących
przypadkach:
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- zostały wdrożone odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony np. szyfrowanie
danych;
- zostały zastosowane środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia
praw lub wolności osoby;
- wymagało ono niewspółmiernie dużego wysiłku – w tym przypadku należy wydać publiczny
komunikat luz zastosować podobny środek, za pomocą którego osoby zainteresowane zostaną
skutecznie poinformowane.

MONITORING
Administrator przetwarza dane osobowe w formie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 pkt. f. Rozporządzenia UE – RODO. Na dzień powstania Polityki
brak jest regulacji prawnych, które w sposób szczegółowy określają zasady stosowania
monitoringu wizyjnego.
Dane z monitoringu mogą być przeglądane na bieżąco i zapamiętywane w celach dowodowych
i prewencyjnych i mogą być przekazywane jedynie uprawnionym organom na podstawie
posiadanych podstaw prawnych.
Celem działania monitoringu wizyjnego jest osiąganie głównie czynnika odstraszającego od
popełnienia określonych czynów zabronionych takich jak np. rozbój, kradzież, dewastacja lub
innych niedozwolonych zachowań oraz działania prewencyjne. Głównym obiektem
wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego
wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych
lub interwencyjnych. Wideofilmu ze wskazanego przedziału czasu (odcinka nagrania) nie
można w związku z tym przypisać do określonej osoby, lecz do określonego miejsca i czasu.
Jeśli w miejscu tym sfilmowana zostanie osoba, to tylko, dlatego, że się tam ona znalazła, a nie,
dlatego, że to właśnie ona miała zostać sfilmowana. Identyfikacja sfilmowanej osoby staje się
wówczas celem wtórnym – i to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do podjęcia określonych
działań dochodzeniowo-śledczych. Zapis obrazu nie jest wyposażony w mechanizmy mogące
indeksować utworzony zbiór obrazów wg osób, które zostały w ten sposób zarejestrowane.
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ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA POTWIERDZAJĄCA WYKONANIE OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWĄ „WSPÓLNOTA” W
BĘDZINIE.
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Wspólnota”
z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin.
Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych:
-

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12 ,42-500 Będzin
Administracja osiedla Syberka ul. Rewolucjonistów 8a, 42-500 Będzin
Administracja osiedla Zamkowe ul. Chrobrego 10, 42-500 Będzin
Administracja osiedla Warpie ul. Andersa 10, 42-500 Będzin

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji zadań związanych
z zarządzaniem nieruchomościami, zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z
przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie Ustawy o
Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o własności lokali, Ustawy o
pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych…, Kodeksu Cywilnego , Statutu
Spółdzielni oraz regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.
3) Dane będą udostępniane pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej usługi związane z dostępem do danych osobowych. Mogą być udostępniane
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4) Nie przewiduje się aby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone.
6) Po dniu 25 maja 2018r. służyć będą również Panu/Pani prawa: dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Po 25 maja 2018r. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W
sytuacji dobrowolności podania danych osobowych osoby będą o tym fakcie informowane.
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ZAŁĄCZNIK NR 2: KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.
Spółdzielnie Mieszkaniową „Wspólnota” w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 wpisana do KRS
pod nr 00000 44254 o nr NIP 625-000-95-77 i numerze REGON 000 4844 00
w celu ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Podaję moje dane dobrowolnie i oświadczam , że są one zgodne z prawdą.

3.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania, prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 3: WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH –
PRACOWNIK/WSPÓŁPRACOWNIK Z KTÓRYM ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA NA PIŚMIE

UPOWAŻNIENIE
do przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” z siedzibą
przy ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin
Data nadania upoważnienia: .............................................. (uzupełnia IODO )
Data ważności upoważnienia: do odebrania / na czas trwania umowy.

Upoważniam
Panią/Pana: ………………………………..
Stanowisko/lokalizacja: .........................................................
lub Zleceniodawca/Wykonawca umowy cywilnoprawnej z dnia ...................................
do przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej i/lub papierowej w ramach pełnionych
obowiązków służbowych [lub: w ramach prac wynikających z umowy]. Uprawnienia w systemach
informatycznych są określane poprzez indywidualnie przyznawane prawa dostępu do każdego systemu
na podstawie wniosku Kierownika komórki organizacyjnej, do której jest przypisana osoba Upoważniona.

Zakres upoważnienia jest zgodny z zakresem obowiązków wynikających z karty stanowiska pracy [lub: z
umowy] i innych dokumentów wewnętrznie obowiązujących u administratora danych.

.................................
podpis Administratora danych

Zobowiązuję się do zastosowania zabezpieczających dane osobowe środków technicznych
i organizacyjnych wdrożonych w SM WSPÓLNOTA (zgodnie z „Polityką ochrony danych osobowych” oraz
„Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”*).
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
zarówno w trakcie wykonywania pracy [lub: umowy], jak i po jej ustaniu.

............……
data

…………………………………………………………

podpis osoby Upoważnionej niniejszym pismem

* Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w znajduje się w:
 pomieszczeniu Dział Kadr SM WSPÓLNOTA.
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ZAŁĄCZNIK NR 4: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ LUB UMOWY CYWILNO-PRAWNE
Informacja pracodawcy o przetwarzaniu danych osobowych pracownika
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie, w związku z zatrudnieniem
Zgodnie z Rozporządzeniem UE –RODO o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wspólnota” z siedzibą w Będzinie (42-500), przy ul. Zwycięstwa 12.
1)

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
i uprawnień administratora danych w związku z zatrudnieniem, wynikających z przepisów prawa,
w szczególności:
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika;
 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2)

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się również w związku z realizacją prawnie
usprawiedliwionego celu administratora danych, jaki jest dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy,
ochrona mienia pracowników i pracodawcy - w odniesieniu do zbierania wizerunku w związku z obowiązkiem
stosowania legitymacji pracowniczych. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 jest dobrowolne,
ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

3)

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w innych celach niż wyżej wymienione, cel każdorazowo jest wskazany w odrębnym oświadczeniu.

4)

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy,
 podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, w tym w zakresie szkoleń bhp,
 jednostkom wydającym uprawnienia pracownicze, ZUS, US, komornikom, sądom (w przypadkach
określonych przepisami prawa),
 zakładowym organizacjom związkowym,
 kontrahentom SM „Wspólnota” (w szczególności klientom, potencjalnym klientom, dostawcom) w zakresie danych służbowych udostępnianych w celach kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data i czytelny podpis pracownika ………………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 4A: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA” W BĘDZINIE
Informacja Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych członka Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie, w związku z pełnieniem ww. funkcji.
Zgodnie z Rozporządzeniem UE –RODO o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” z siedzibą w Będzinie (42-500), przy ul. Zwycięstwa 12.
1.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków i uprawnień administratora danych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej SM
„Wspólnota” w Będzinie, wynikających z przepisów prawa, w szczególności:
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie
2.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się również w związku z realizacją prawnie
usprawiedliwionego celu administratora danych, jaki jest dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy,
ochrona mienia pracowników i pracodawcy i innych.
3.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w innych celach niż wyżej wymienione, cel każdorazowo jest wskazany w odrębnym oświadczeniu.
4.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe,
 jednostkom wydającym uprawnienia pracownicze, ZUS, US, komornikom, sądom (w przypadkach
określonych przepisami prawa),
 zakładowym organizacjom związkowym,
 kontrolującym SM „Wspólnota” na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa.
5.
Nie przewiduje się aby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone.
7. Po dniu 25 maja 2018r. służyć będą również Panu/Pani prawa: dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Po 25 maja 2018r. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji
dobrowolności podania danych osobowych osoby będą o tym fakcie informowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data i czytelny podpis Członka Rady Nadzorczej ………………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 5: ZOBOWIĄZANIE PRACOWNIKA / WSPÓŁPRACOWNIKA
UPOWAŻNIONEGO DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO ZACHOWANIA W
TAJEMNICY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSOBÓW ICH ZABEZPIECZENIA
POROZUMIENIE

Niniejsze porozumienie ( zwane dalej porozumieniem) zostało zawarte w dniu …………………………………………
w Będzinie pomiędzy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” z siedzibą w Będzinie, reprezentowaną przez :
Prezes SM „Wspólnota” – Jolanta Zaczkowska
Z-ca Prezesa SM „Wspólnota” – Renata Włodarczyk
a
Panią/Panem ………………………………………………. zwanym dalej pracownikiem:
A. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę
B. Pracodawca wyposażył stanowisko pracy pracownika w oprogramowanie komputerowe na używanie,
którego licencję prawnie nabył („Oprogramowanie”) . Odpowiednie przepisy regulują w sposób
szczegółowy zasady z korzystania z oprogramowania.
C. Pracownik korzysta z oprogramowania w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

1.

2.

3.

4.
5.

Pracownik i Pracodawca uzgadniają, że do podstawowych obowiązków pracownika należy korzystanie
z oprogramowania w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wyłącznie w celach wykonywania obowiązków pracowniczych jak również nie
korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego do używania, którego Pracodawca nie
jest uprawniony w czasie pracy, w miejscu pracy i przy użyciu sprzętu Pracodawcy.
Pracownik oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej o której mowa w artykułach 278 § 2,
293 w związku z 291 oraz 292 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny z póź. zm. oraz
odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w art. 116 i następnych Ustawy z dnia 04 lutego
1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. nr 901 z 2006 r. z póź. zm.) za
niezgodne z prawem korzystanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, uzyskiwanie lub zwielokrotnianie
oprogramowania.
Pracodawca i Pracownik uzgadniają, że naruszenie przez Pracownika jego podstawowych obowiązków
pracowniczych w zakresie wskazanym powyżej, może stanowić podstawę do podjęcia przez
Pracodawcę przysługujących mu środków prawnych a w szczególności, może stanowić przyczynę
uzasadniającą wypowiedzenie przez Pracodawcę umowy o pracę łączącej Pracodawcę z Pracownikiem
lub rozwiązanie tejże umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
Zmiana, uzupełnienie oraz rozwiązanie niniejszego Porozumienia za zgodą obu stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………………
Podpis Pracownika

…………………………….
Podpis Pracodawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 6: WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych

zawarta w ............., w dniu ................ roku (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez: .......................................................
zwaną dalej "Zleceniodawcą"
a
...................................................................................................................................................................
.
...................................................................................................................................................................
.
reprezentowaną przez: ......................
zwaną dalej "Zleceniobiorcą"
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
§1
1. Strony oświadczają, że są związane umową o …………….. z dnia .............. roku (zwaną dalej:
„Umową główną”), na podstawie której Zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia na
rzecz Zleceniodawcy usług polegających w szczególności na .........................
2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zawierają niniejszą Umowę w celu spełnienia wymagań
przewidzianych zarówno przez obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (zwaną dalej „Ustawą”) jak również przez Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
„RODO") - w przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Stronami po 24 maja 2018
roku.
3. W celu realizacji Umowy głównej Zleceniodawca, powierza niniejszym Zleceniobiorcy
przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 2 niniejszej Umowy danych osobowych, a
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz zgodnie z
niniejszą Umową. Zleceniobiorca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na
udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
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§2
1. Zakres powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych
obejmuje:
a. następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
............................................................,
b. następujący rodzaj danych osobowych:......................................................,
c. następujący zakres operacji wykonywanych na danych: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie,
dostęp (wgląd) oraz usuwanie/niszczenie danych w przypadku braku podstawy
prawnej ich dalszego przetwarzania. Operacje będą wykonywane zarówno w
systemach informatycznych Zleceniobiorcy jak również poza systemami
informatycznymi Zleceniobiorcy.
2. Powierzone do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę
systematycznie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe
przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym niniejszą Umową.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 36-39 oraz art. 39a
Ustawy, dotyczące w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających dane
osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą
kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
4. Zleceniobiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych.
5. Zleceniobiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione
imiennie przez Zleceniobiorcę oraz przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Zleceniobiorca będzie nadzorował swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy
których wykonywać będzie niniejszą Umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych.
7. Zleceniobiorca zapewni przestrzeganie przez osoby, o których mowa powyżej, należytej
staranności w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a. zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu w trakcie obowiązywania
Umowy informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych
niniejszą Umową oraz Umową główną, oraz do zobowiązania swoich pracowników i
innych osób, przy pomocy których wykonywać będzie obie umowy, do zachowania
tych informacji w poufności także po ustaniu okresu obowiązywania niniejszej
Umowy,
b. utrzymywania danych osobowych w tajemnicy i nie ujawniania ich żadnym osobom
trzecim, chyba że istnieje obowiązek ich ujawnienia wynikający z przepisów prawa
polskiego lub decyzji właściwego organu państwowego, bądź też gdy zgodę na
ujawnienie wyrazi Zleceniodawca,
c. zabezpieczenia korespondencji, baz danych i wszelkich otrzymanych od
Zleceniodawcy dokumentów przed kradzieżą i zaginięciem.
9. Zleceniobiorca zapewnia, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i
wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie niniejszej
Umowy i zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą.
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10. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania bez zbędnej zwłoki Zleceniodawcę o
wszelkich naruszeniach dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, jak również
wnioskach/skargach osób, których dane dotyczą nie później jednak niż w terminie 24 godzin
od stwierdzenia naruszenia czy otrzymania wniosku/skargi.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12. Zleceniobiorca nie korzysta przy wykonaniu Umowy głównej i niniejszej Umowy z usług
innego podmiotu przetwarzającego (subprocesora). albo
Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę na podpowierzenie przez Zleceniobiorcę
przetwarzania danych osobowych następującym podmiotom
przetwarzającym:............................... Zleceniodawca dopuszcza możliwość podpowierzenia
przez Zleceniobiorcę przetwarzania powierzonych danych innym podmiotom
przetwarzającym, pod warunkiem informowania Zleceniodawcy o zamiarze dalszego
podpowierzania, tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć dane
osobowe, zakresie danych osobowych, planowanych operacjach na danych, jakie będzie
wykonywać ten podmiot oraz czasie trwania podpowierzenia. O ile Zleceniodawca nie wyrazi
sprzeciwu wobec podpowierzenia danych osobowych w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, Zleceniobiorca uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
§4
1. Po zakończeniu współpracy pomiędzy Stronami na podstawie Umowy głównej Zleceniobiorca
zobowiązuje się w zależności od decyzji Zleceniodawcy albo do usunięcia powierzonych
danych osobowych albo do ich zwrotu, a następnie, po pisemnym potwierdzeniu przez
Zleceniodawcę ich otrzymania i odczytu, do trwałego usunięcia istniejących kopii ww. danych
osobowych.
2. Usunięcie lub zwrot danych osobowych Zleceniodawcy przetwarzanych przez Zleceniobiorcę
na podstawie niniejszej Umowy nastąpi nie później niż w terminie ........dni od zakończenia
współpracy pomiędzy Stronami na podstawie Umowy głównej. Usunięcie kopii danych
osobowych Zleceniodawcy nastąpi w terminie .......dni od dnia pisemnego potwierdzenia
przez Zleceniodawcę ich otrzymania i odczytu. Niniejszy paragraf dotyczy także trwałego
usuwania danych z poczty e-mail oraz wszelkich nośników danych.
3. Niezależnie od zobowiązań Zleceniobiorcy określonych w ust. 1 i 2 powyżej Zleceniodawca
jest uprawniony do żądania od Zleceniobiorcy, w każdym czasie, przekazania wszystkich
danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy, a Zleceniobiorca
zobowiązuje się do przekazania tych danych w terminie oraz w sposób wskazany przez
Zleceniodawcę.
4. W czasie trwania Umowy Zleceniodawca jest również uprawniony do żądania od
Zleceniobiorcy informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a Zleceniobiorca
zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie na piśmie.
§5
1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli wypełnienia przez Zleceniobiorcę
obowiązków opisanych w niniejszej Umowie, w szczególności przeprowadzenia audytów lub
inspekcji przez Zleceniodawcę lub audytora upoważnionego przez Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnej współpracy ze Zleceniodawcą w celu wykazania
spełniania obowiązków ciążących na Zleceniobiorcy, jak również w celu udzielenia
Zleceniodawcy wszelkiej niezbędnej pomocy w wywiązywania się z ciążących na nim
obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
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2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności:
a. umożliwić Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę
dostęp do miejsca, w którym Zleceniobiorca dokonywać będzie przetwarzania
danych osobowych i sprawdzenie stosowanych w tym miejscu przez Zleceniobiorcę
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych
danych osobowych;
b. udzielić wszelkich informacji lub złożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Zleceniobiorcę na każde żądanie Zleceniodawcy, co może
obejmować przedstawienie sposobu działania systemów informatycznych oraz
przekazanie innych danych niezbędnych do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony
danych osobowych,
c. niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu
dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych
osobowych skierowanych do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich kontrolach i
inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w
szczególności prowadzonych przez organ ds. ochrony danych osobowych (organ
nadzorczy).
§6
1. Zleceniodawca informuje niniejszym Zleceniobiorcę o rozpoczęciu obowiązywania z dniem 25
maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - RODO. W
przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Stronami po 24 maja 2018 roku
Zleceniobiorca zobowiązuje się dodatkowo do:
a. odpowiedniej modyfikacji wcześniej stosowanych środków technicznych i
organizacyjnych, tak by przetwarzanie powierzonych przez Zleceniodawcę danych
spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą (w
szczególności, aby Zleceniobiorca przestrzegał art. 32-36 RODO),
b. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
dane (subprocesora), o których mowa w RODO (w szczególności w art. 28 ust. 2 i 4
RODO), w przypadku uzyskania zgody Zleceniodawcy na takie działania,
c. wdrożenia pozostałych wymogów RODO związanych z własną działalnością jako
podmiotu przetwarzającego, w szczególności prowadzenia na podstawie art. 30 ust. 2
RODO rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w
imieniu Zleceniodawcy - jeśli Zleceniobiorca będzie do tego zobowiązany i
udostępnianie go Zleceniodawcy na jego żądanie.
2. Zleceniobiorca, w przypadku kontynuowania współpracy ze Zleceniodawcą, zobowiązuje się
poddać przed rozpoczęciem obowiązywania RODO przygotowanej przez Zleceniodawcę
procedurze oceny dostawców, mającej na celu weryfikację gotowości Zleceniobiorcy do
wypełnienia wszystkich wymogów RODO dotyczących podmiotu przetwarzającego.
§7
1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na
zasadach ogólnych za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Ustawy, jak
również przepisów RODO - po rozpoczęciu obowiązywania tego aktu prawnego.
2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę przepisów Ustawy lub wydanych na jej
podstawie rozporządzeń, jak również przepisów RODO - po rozpoczęciu obowiązywania tego
aktu prawnego, w następstwie którego Zleceniodawca lub osoby działające w imieniu
Zleceniodawcy, zostaną zobowiązane do wypłaty odszkodowania, ukarane grzywną lub w
inny sposób poniosą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, Zleceniobiorca
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zobowiązuje się naprawić Zleceniodawcy lub takim osobom jakąkolwiek poniesioną z tego
tytułu szkodę.
§8
1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania
Umowy głównej.
2. Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy, przepisów Ustawy lub
wydanych na jej podstawie rozporządzeń, jak również przepisów RODO - po rozpoczęciu
obowiązywania tego aktu prawnego, w szczególności w przypadku udostępniania danych
osobowych osobom nieuprawnionym, a także w przypadku, gdy:
a. organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad
przetwarzania danych osobowych stwierdzą, że Zleceniobiorca nie przestrzega tych
zasad,
b. Zleceniodawca, w wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzi, że Zleceniobiorca rażąco
nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, postanowień Umowy, przepisów
Ustawy lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń, jak również przepisów RODO - po
rozpoczęciu obowiązywania tego aktu prawnego i w zakreślonym terminie nie
doprowadzi do ich usunięcia.
3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodów określonych w ust. 2 powyżej,
Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia rozmów w celu ustalenia sposobu
dalszego wykonania Umowy głównej.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Ustawy, RODO - po rozpoczęciu obowiązywania tego aktu prawnego oraz Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

W imieniu Zleceniodawcy:

W imieniu Zleceniobiorcy:

...............................................

...................................................

...............................................

....................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 6A: WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH OD DNIA 25.05.2018 R.

Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych

zawarta w ............., w dniu ................ roku (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez: .......................................................
zwaną dalej "Zleceniodawcą"
a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez: ......................
zwaną dalej "Zleceniobiorcą"
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
§1
1. Strony oświadczają, że są związane umową o …………….. z dnia .............. roku (zwaną
dalej: „Umową główną”), na podstawie której Zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia
na rzecz Zleceniodawcy usług polegających w szczególności na .........................
2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zawierają niniejszą Umowę w celu spełnienia wymagań
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej „RODO")
3. W celu realizacji Umowy głównej Zleceniodawca, powierza niniejszym Zleceniobiorcy
przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 2 niniejszej Umowy danych osobowych, a
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz zgodnie z
niniejszą Umową. Zleceniobiorca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na
udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
§2
1. Zakres powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych
obejmuje:
a. następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
............................................................,
b. następujący rodzaj danych osobowych:......................................................,
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c. następujący zakres operacji wykonywanych na danych: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie,
dostęp (wgląd) oraz usuwanie/niszczenie danych w przypadku braku podstawy
prawnej ich dalszego przetwarzania. Operacje będą wykonywane zarówno w
systemach informatycznych Zleceniobiorcy jak również poza systemami
informatycznymi Zleceniobiorcy.
2. Powierzone do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę
systematycznie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe
przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym niniejszą Umową.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających dane
osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą
kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych.
4. Zleceniobiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione
imiennie przez Zleceniobiorcę oraz przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Zleceniobiorca będzie nadzorował swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy
których wykonywać będzie niniejszą Umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych.
6. Zleceniobiorca zapewni przestrzeganie przez osoby, o których mowa powyżej, należytej
staranności w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a. zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu w trakcie obowiązywania
Umowy informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych
niniejszą Umową oraz Umową główną, oraz do zobowiązania swoich pracowników i
innych osób, przy pomocy których wykonywać będzie obie umowy, do zachowania
tych informacji w poufności także po ustaniu okresu obowiązywania niniejszej
Umowy,
b. utrzymywania danych osobowych w tajemnicy i nie ujawniania ich żadnym osobom
trzecim, chyba że istnieje obowiązek ich ujawnienia wynikający z przepisów prawa
polskiego lub decyzji właściwego organu państwowego, bądź też gdy zgodę na
ujawnienie wyrazi Zleceniodawca,
c. zabezpieczenia korespondencji, baz danych i wszelkich otrzymanych od
Zleceniodawcy dokumentów przed kradzieżą i zaginięciem.
8. Zleceniobiorca zapewnia, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i
wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie niniejszej
Umowy i zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą.
9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania bez zbędnej zwłoki Zleceniodawcę o
wszelkich naruszeniach dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, jak również
wnioskach/skargach osób, których dane dotyczą nie później jednak niż w terminie 24 godzin
od stwierdzenia naruszenia czy otrzymania wniosku/skargi.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Zleceniobiorca nie korzysta przy wykonaniu Umowy głównej i niniejszej Umowy z usług
innego podmiotu przetwarzającego (subprocesora). albo
Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę na podpowierzenie przez Zleceniobiorcę
przetwarzania danych osobowych następującym podmiotom
przetwarzającym:............................... Zleceniodawca dopuszcza możliwość podpowierzenia
przez Zleceniobiorcę przetwarzania powierzonych danych innym podmiotom
przetwarzającym, pod warunkiem informowania Zleceniodawcy o zamiarze dalszego
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podpowierzania, tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć dane
osobowe, zakresie danych osobowych, planowanych operacjach na danych, jakie będzie
wykonywać ten podmiot oraz czasie trwania podpowierzenia. O ile Zleceniodawca nie wyrazi
sprzeciwu wobec podpowierzenia danych osobowych w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, Zleceniobiorca uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
§4
1. Po zakończeniu współpracy pomiędzy Stronami na podstawie Umowy głównej Zleceniobiorca
zobowiązuje się w zależności od decyzji Zleceniodawcy albo do usunięcia powierzonych
danych osobowych albo do ich zwrotu, a następnie, po pisemnym potwierdzeniu przez
Zleceniodawcę ich otrzymania i odczytu, do trwałego usunięcia istniejących kopii ww. danych
osobowych.
2. Usunięcie lub zwrot danych osobowych Zleceniodawcy przetwarzanych przez Zleceniobiorcę
na podstawie niniejszej Umowy nastąpi nie później niż w terminie ........dni od zakończenia
współpracy pomiędzy Stronami na podstawie Umowy głównej. Usunięcie kopii danych
osobowych Zleceniodawcy nastąpi w terminie .......dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zleceniodawcę ich otrzymania i odczytu. Niniejszy paragraf dotyczy także trwałego usuwania
danych z poczty e-mail oraz wszelkich nośników danych.
3. Niezależnie od zobowiązań Zleceniobiorcy określonych w ust. 1 i 2 powyżej Zleceniodawca
jest uprawniony do żądania od Zleceniobiorcy, w każdym czasie, przekazania wszystkich
danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy, a Zleceniobiorca
zobowiązuje się do przekazania tych danych w terminie oraz w sposób wskazany przez
Zleceniodawcę.
4. W czasie trwania Umowy Zleceniodawca jest również uprawniony do żądania od
Zleceniobiorcy informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a Zleceniobiorca
zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie na piśmie.
§5
1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli wypełnienia przez Zleceniobiorcę
obowiązków opisanych w niniejszej Umowie, w szczególności przeprowadzenia audytów lub
inspekcji przez Zleceniodawcę lub audytora upoważnionego przez Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnej współpracy ze Zleceniodawcą w celu wykazania
spełniania obowiązków ciążących na Zleceniobiorcy, jak również w celu udzielenia
Zleceniodawcy wszelkiej niezbędnej pomocy w wywiązywania się z ciążących na nim
obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności:
a. umożliwić Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę
dostęp do miejsca, w którym Zleceniobiorca dokonywać będzie przetwarzania danych
osobowych i sprawdzenie stosowanych w tym miejscu przez Zleceniobiorcę środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych
osobowych;
b. udzielić wszelkich informacji lub złożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę na każde żądanie
Zleceniodawcy, co może obejmować przedstawienie sposobu działania systemów
informatycznych oraz przekazanie innych danych niezbędnych do sprawdzenia
sposobu i zakresu ochrony danych osobowych,
c. niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu
dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych
osobowych skierowanych do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich kontrolach i
inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w
szczególności prowadzonych przez organ ds. ochrony danych osobowych (organ
nadzorczy).
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§6
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a. Stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie powierzonych przez Zleceniodawcę danych spełniało wymogi RODO
oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą (w szczególności, aby Zleceniobiorca
przestrzegał art. 32-36 RODO),
b. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego dane
(subprocesora), o których mowa w RODO (w szczególności w art. 28 ust. 2 i 4
RODO), w przypadku uzyskania zgody Zleceniodawcy na takie działania,
c. stosowania pozostałych wymogów RODO związanych z własną działalnością jako
podmiotu przetwarzającego, w szczególności prowadzenia na podstawie art. 30 ust. 2
RODO rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w
imieniu Zleceniodawcy - jeśli Zleceniobiorca będzie do tego zobowiązany i
udostępnianie go Zleceniodawcy na jego żądanie.
2. Zleceniobiorca, zobowiązuje się poddawać procedurze oceny dostawców, mającej na celu
spełnienia obowiązku Zleceniobiorcy do wypełnienia wszystkich wymogów RODO
dotyczących podmiotu przetwarzającego.
§7
1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na
zasadach ogólnych za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Ustawy, jak
również przepisów RODO
2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę przepisów RODO, w następstwie którego
Zleceniodawca lub osoby działające w imieniu Zleceniodawcy, zostaną zobowiązane do
wypłaty odszkodowania, ukarane grzywną lub w inny sposób poniosą odpowiedzialność
przewidzianą przepisami prawa, Zleceniobiorca zobowiązuje się naprawić Zleceniodawcy lub
takim osobom jakąkolwiek poniesioną z tego tytułu szkodę.
§8
1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania
Umowy głównej.
2. Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy, jak również przepisów
RODO - po rozpoczęciu obowiązywania tego aktu prawnego, w szczególności w przypadku
udostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, a także w przypadku, gdy:
a. organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad
przetwarzania danych osobowych stwierdzą, że Zleceniobiorca nie przestrzega tych zasad,
b. Zleceniodawca, w wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzi, że Zleceniobiorca rażąco
nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, postanowień Umowy, przepisów
Ustawy lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń, jak również przepisów RODO - po
rozpoczęciu obowiązywania tego aktu prawnego i w zakreślonym terminie nie doprowadzi
do ich usunięcia.
3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodów określonych w ust. 2 powyżej,
Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia rozmów w celu ustalenia sposobu
dalszego wykonania Umowy głównej.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Ustawy, RODO oraz Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
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7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

W imieniu Zleceniodawcy:

W imieniu Zleceniobiorcy:

...............................................

...................................................

...............................................

....................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 7: REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej
Nazwa czynności
przetwarzania

Jednostka organizacyjna
(departament, dział itp.)

Cel przetwarzania

Art.. 30 ust. 1 pkt b

Kategorie osób

Art.. 30 ust. 1 pkt c

Kategorie danych

Podstawa prawna

Źródło danych

Art.. 30 ust. 1 pkt c

Planowany termin usunięcia
kategorii danych
(jeżeli jest to możliwe)

Art.. 30 ust. 1 pkt f

Nazwa współadministratora
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Art.. 30 ust. 1 pkt a

Nazwa podmiotu
przetwarzajacego
i dane kontakowe
(jeśli dotyczy)
Art.. 30 ust. 1 pkt d

Kategorie odbiorców
(innych niż podmiot
przetwarzajacy)

Art.. 30 ust. 1 pkt d

Rekrutacja pracowników
fizycznych i umysłowych

Zarząd SM Wspólnota

Rekrutacja pracowników

Kandydaci do pracy

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane Zgoda osób, których dana dotyczą.
●
o wykształceniu, stażu pracy,
Przepis prawa.
uprawnieniach zawodowych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w
szczeg. art. 221 § 1.

Kandydaci do pracy

Po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane
innym podmiotom

Prowadzenie rejestru
pracowników, akt
pracowniczych i ewidencji
czasu ich pracy

Dział Kadr

Prowadzenie ewidencji
pracowników zgodnie z
Kodeksem Pracy

Pracownicy fizyczni i
umysłowi, osoby
zatrudnione w oparciu o
umowy cywilno prawne

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane
o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji
(urlopy, zwolnienia lekarskie,
rehabilitacyjne,szkoleniowe i inne), dane o
zakresie obowiązków, stawce
wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz
inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem
Pracy

Pracownik

50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)]

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane ● Przepis prawa.
Pracownik
o Odziale NFZ oraz inne dane wymagane w Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o
formularzu zgłoszenia ZUS ZUA -zgłoszenie, systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z
ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a
wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie
członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie
okresu zasiłkowego, OL-2 - wniosek o
kontrolę zaśw. lekarskiego, Z15a zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15B zgłoszenie opieki nad innym członkiem
rodziny

50 lat [art. 125a ust 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.z 2017 r.,
poz.1383)]

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgłoszenie pracowników i
Dział Płac
członków ich rodzin do ZUS,
ich aktualizacja i
przekazywanie danych o
zwolnieniach.

Zgłoszenia pracownika i
członków jego rodziny do ZUS,
ich aktualizacja oraz
przekazywanie informacji o
zwolnieniach.

Pracownicy fizyczni i
umysłowi.

● Umowa o pracę, umowa zlecenie
● Przepis prawa.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w
szczeg. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i
9b

Nazwa systemu lub
oprogramowania

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych
srodków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1
(jeżeli jest to możliwe)

Art.. 30 ust. 1 pkt g
System Kadry. Dokumentacja
papierowa.

Pomieszczenia zlokalizowane na III kondygnacji,
okna zakratowane. Zamykane szafy w
pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko
dla upoważnionych osób, portierzy poza
godzinamu pracy. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób
upoważnionych.

DPIA
(jeśli tak, lokalizacja raportu)

Transfer do kraju trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
(nazwa kraju i podmiotu)
Art. 30 ust. 1 pkt e

Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 akapit
drugi - dokumentacja odpowiednich
zabezpieczeń

Data dokonania wpisu

Art. 30 ust. 1 pkt e

Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto
Nie dotyczy
decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych
nie jest wymagana.

Nie dotyczy

ZUS, inne firmy
System Kadry. Dokumentacja
ubezpieczeniowe - dotyczy
papierowa.
tylko osób posiadających polisy
ubezpieczeniowe

Pomieszczenia zlokalizowane na III kondygnacji, Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto
Nie dotyczy
okna zakratowane. Zamykane szafy w
decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych
pomieszczenniach zamykanych, dostępnych tylko nie jest wymagana.
dla upoważnionych osób. portierzy poza
godzinamu pracy. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla
upoważnionych osób, instalacja oprogramowania
zabezpieczającego typu firewall, system
antywirusowy.

Nie dotyczy

ZUS, inne firmy
Systemy Kadry. Płatnik.
ubezpieczeniowe - dotyczy
Dokumentacja papierowa.
tylko osób posiadających polisy
ubezpieczeniowe

Pomieszczenia zlokalizowane na III kondygnacji, Po przeprowadzeniu oceny ryzka podjęto
Nie dotyczy
okna zakratowane. Zamykane szafy w
decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych
pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko nie jest wymagana.
dla upoważnionych osób. portierzy poza
godzinamu pracy Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla
upoważnionych osób, instalacja oprogramowania
zabezpieczającego typu firewall, system
antywirusowy, Szyfrowana transmisja podczas
przekazywania danych.

Nie dotyczy
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Data wykreślenia zbioru

ZAŁĄCZNIK NR 8: WZÓR REJESTRU WSZY STKICH KATEGORII CZYNNOŚCI
PRZETWARZANIA DOKONYWANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA

Rejestr zbiorów czynności przetwarzania
Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” z siedzibą przy ul.
Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin
Nr REGON: 000484400

1

2

Kategorie przetwarzań

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków bezpieczeństwa
(jeżeli jest to możliwe)

Art. 30 ust. 2 lit. b

Art. 30 ust. 2 lit. d, art. 32 ust. 1

3

4

5

6

7

Administrator

LP.

Nazwa i dane kontaktowe
administratora

Nazwa i dane kontaktowe
współadministratora
(jeśli dotyczy)

Nazwa i dane kontaktowe
przedstawiciela administratora (jeśli
wyznaczono)

Inspektor ochrony danych
administratora
(jeśli powołano)

Czas trwania
przetwarzania

Art. 30 ust. 2 lit. a

8

9

Nazwy państw trzecich lub
Dokumentacja odpowiednich
organizacji międzynarodowych, zabezpieczeń danych osobowych
do których dane są
przekazywanych na podstawie
przekazywane
art. 49 ust. 1 akapit drugi

Art. 30 ust. 2 lit. c

Art. 30 ust. 2 lit. c

10

11

Podprzetwarzający (podwykonawca) - jeśli dotyczy
Nazwa i dane kontaktowe
podprzetwarzającego
(podwykonawcy)

Kategorie podpowierzonych
przetwarzań

1

Dostarczanie usługi wsparcia
technicznego (instalacji,
konfiguracji, naprawy,
odzyskiwania po awarii,
przygotowanie raportów z bazy
danych, dla systemu obsługi
mieszkańca "Mieszczanin" w
środowisku sprzętowo
programowym administratora
wraz z zdalną możliwością
ingerencji w program

● Kontrola dostępu do aplikacji i baz
Zakład Usług Informatycznych
danych.
"Mieszczanin" Mysłowice Zapolskiej
● Dostęp do danych otrzymują
19 tel. 323162465 M.INFORMATYKA
wyłącznie osoby wskazane przez
Sp. z o. o. Sp. K.
administratora systemu.
ul. Modrzewskiego 42, 41-400
● Szyfrowana transmisja danych
Mysłowice
podczas prac konserwacyinych i
KRS 0000444629, NIP 2220895448
naprawczych.

Nie dotyczy

Nie wyznaczono

czas nieokreślony

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przechowywanie,
udostępnianie, utrwalanie i
usuwanie danych w ramach
udostępnianianej mocy
obliczeniowej procesorów,
przestrzeni pamięci operacyjnej i
dyskowej.

2

Dostarczanie usługi wsparcia
technicznego (instalacji,
konfiguracji, naprawy,
odzyskiwania po awarii,
przygotowanie raportów z bazy
danych, dla systemu Finansowo
Księgowego "Omikron" w
środowisku sprzętowo
programowym administratora

● Kontrola dostępu do aplikacji i baz
danych.
● Dostęp do danych otrzymują
wyłącznie osoby wskazane przez
administratora systemu.
● Szyfrowana transmisja danych
podczas prac konserwacyinych i
naprawczych.

Nie dotyczy

Nie wyznaczono

czas nieokreślony

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przechowywanie,
udostępnianie, utrwalanie i
usuwanie danych w ramach
udostępnianianej mocy
obliczeniowej procesorów,
przestrzeni pamięci operacyjnej i
dyskowej.

OMIKRON - INFORMATYKA I
TELEKOMUNIKACJA Katowice u.
Sikorskiego 16 tel. 32- 255 15 50
NIP 634 007 50 23
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ZAŁĄCZNIK NR 9: OPIS SIECI INFORMATYCZNEJ ORAZ STOSOWANYCH W NIEJ
ZABEZPIECZEŃ
Opis sieci Informatycznej oraz stosowanych w niej zabezpieczeń jest zawarty w dokumencie
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie i ze względów bezpieczeństwa stanowi odrębny
dokument.
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ZAŁĄCZNIK NR 10: WZÓR REJESTRU UPOWAŻ NIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH WEDŁUG CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

L.p.

Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej

Data udzielenia
upoważnienia

Data cofnięcia
upoważnienia

Miejsce
złożenia
upoważnienia

Kto dokonał
wpisu

Kto
wykreślił

1.

ZAŁĄCZNIK NR 11: WZÓR REJESTRU WYKONANIA ŻĄDAŃ OSÓB, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ
L.p.

Data
zgłoszenia
żądania

Sposób
zgłoszenia
żądania

Kto
zgłosił
żądanie

Treść
żądania

Kto
załatwia
sprawę
żądania

Czy są
przetwarzane
dane osoby
składającej
żądanie

Jakie
czynności
podjęto
w
związku z
żądaniem

Data
podjętych
czynności

Uwagi

ZAŁĄCZNIK NR 12: WZÓR REJESTRU NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Lp.

Opis naruszenia
Ochrony
Danych

Obowiązek
zgłoszenia
organowi
nadzorczemu

Obowiązek
zawiadomienia
osoby, której
dane dotyczą

Okoliczności
naruszenia
ochrony
danych
osobowych

Skutki
naruszenia
danych
osobowych

Podjęte
działania
zaradcze

Uwagi
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ZAŁĄCZNIK NR 13: REJESTRU UMÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
Data zawarcia
umowy

Cel powierzenia

Zakres

Rodzaj czynności
przetwarzania danych
osobowych

Czas przetwarzania

Osoba
dokunująca
wpisu

1.

PW Lokum S.C. Kraków ul.
Kuczaba 25

09.01.2018 r

Opracowanie
dokumentacji
projektowej dla
programu
azbestowego

zgodnie z
umową

zgodnie z umową

zgodnie z umową
główną

Agata Tyrek

2.

Spółdzielnia Pracy "Inwestprojekt
Katowice" Świętochłowice ul.
Bieszczadzka 7

10 kwietnia
2018

Rozliczenia opłat za zgodnie z
ciepło
umową

zgodnie z umową

zgodnie z umową
główną

Agata Tyrek

L.p.

Nazwa Podmiotu

Osoba
wykreslająca
wpis

Uwagi
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ZAŁĄCZNIK NR 14: WZÓR INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA MONITORINGU NA CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI
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ZAŁACZNIK NR 15. SZACOWANIE RYZYKA DLA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WSPÓLNOTA W BĘDZINIE - OKREŚLENIE
RODZAJU WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA UTRATY DANYCH OSOBOWYCH

Strona 49 z 50

ZAŁĄCZNIK NR 16. SZACOWANIE RYZYKA DLA DANEJ CZYNNOŚCI
PRZEWTARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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