
1/2 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
WYKRYCIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH 

 
PODSTAWY PRAWNE: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) - punkt 83, 97 preambuły, art. 24, art. 28, art. 32−39 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. 
Poz. 1000) 

Administrator danych (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie) na podstawie art. 33 ust. 

1 RODO ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w czasie do 

72 godzin od naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru – Prezesa UODO (po 

wcześniejszym dokonaniu uzgodnień z Inspektorem ochrony danych).  

Podmiot przetwarzający dane powierzone przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pruszkowie (Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie) na podstawie art. 33 ust. 2 RODO ma obowiązek 

niezwłocznego zgłoszenia naruszenia ochrony danych Administratorowi tych danych (Dyrektorowi 

właściwej Szkoły Podstawowej).  

Niezbędne czynności w przypadku wykrycia naruszenia ochrony przetwarzanych danych: 

1. Ocena skutków zdarzenia pod kątem jego wpływu na prawa i wolności osoby/osób, których 

dane dotyczą dokonana przez pracownika, który zdarzenie zaobserwował jako pierwszy. 

Ocenia się czy zdarzenie może skutkować powstaniem uszczerbku fizycznego, szkód 

majątkowych lub niemajątkowych u osób fizycznych, tzn.: 

a) Utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, 

b) ograniczenie praw, 

c) dyskryminacja, 

d) kradzież, 

e) sfałszowanie tożsamości, 

f) strata finansowa, 

g) nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji, 

h) naruszenie dobrego imienia, 

i) naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, 

j) wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne. 

2. Niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu Inspektora ochrony danych dla Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Pruszkowie: 

 Mail: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl 

 Tel.: 500-478-533 

3. Pozostawienie miejsca zdarzenia w stanie nienaruszonym do czasu przybycia Inspektora 

ochrony danych. 

4. Udokumentowanie okoliczności naruszenia ochrony danych przez Inspektora ochrony danych 

po przybyciu na miejsce zdarzenia: 

a) sporządza notatkę z oględzin, 

b) odbiera wyjaśnienia na piśmie sporządzone przez osobę, która zdarzenie ujawniła, 

https://www.portaloswiatowy.pl/wspolpraca-szkoly-z-organami/ustawa-z-29-sierpnia-1997-r.-o-ochronie-danych-osobowych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-922-9775.html
mailto:iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl
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c) zabezpiecza w miarę możliwości kopie zapisów systemu informatycznego lub zapisów 

konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemu związanego z naruszeniem. 

5. Niezwłoczne przekazanie, zebranych przez Inspektora ochrony danych, materiałów 

Administratorowi tych danych, który z pomocą Inspektora ochrony danych ocenia czy 

zaistniałe naruszenie podlega obowiązkowi zgłoszenia organowi nadzorczemu (Prezesowi 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Przedstawienie Administratorowi przez Inspektora ochrony danych skutków naruszenia 

ochrony danych oraz środków i działań, które mają w przyszłości zapobiec takiemu zdarzeniu 

jak również mają zminimalizować negatywne skutki naruszenia. 

7. Ewentualne sporządzenie przez Administratora zgłoszenia do organu nadzorczego. 

8. Ewentualne powiadomienie osoby, której dane dotyczą lub zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej placówki  (w przypadku, jeśli dane dotyczą wielu osób). 

9. Ewentualne powiadomienie zespołu do spraw reagowania na incydenty bezpieczeństwa 

komputerowego – formularz zgłoszeniowy na stronie www.csirt.gov.pl lub 

https://bip.nask.pl/bip/zglos-incyden/93,Zglos-incydent.html 

10. Udokumentowanie skutków oraz podjętych środków i działań mających na celu 

zminimalizowanie szkód.      

 
 

 

http://www.csirt.gov.pl/

