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Podstawy prawne

https://www.youtube.com/watch?v=QnPU6z5xlvg



Ochrona danych w placówce oświatowej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

✔ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(General Data Protection Regulation = GDPR) 

✔ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2019 poz. 1781)

https://www.youtube.com/watch?v=QnPU6z5xlvg
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Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

✔ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych  –  art. 81 (ochrona wizerunku)

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), 

✔ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – art. 23

(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), 

✔ Ustawa z dn. 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

✔ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2019 poz. 1148)
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Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

✔ Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.)

✔ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

(Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.)

✔ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz.U. 2019 poz. 2215 z późn. zm.) 

✔ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

(Dz.U. 2019 poz. 1942 z późn. zm.) 

✔ …
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Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

✔ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U. 2012 poz. 526 z pózn. zm.)

✔ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z pózn. zm.)

✔ …



Struktura ochrony danych

https://www.youtube.com/watch?v=VvKy8M_6gkY



✔ Administrator 

(dawniej: Administrator Danych Osobowych (ADO) ) – 

Placówka reprezentowana przez Dyrektora

✔ Inspektor ochrony danych (IOD) – 

Osoba czuwająca nad procesem ochrony danych

✔ Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO),

Prezes Urzędu ochrony danych (dawniej GIODO)

Ochrona danych w placówce oświatowej



Zadania Inspektora Ochrony Danych

✔ Informowanie, doradzanie, szkolenia,

✔ Audyty, monitorowanie

✔ Inspektor ma być właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie 

sprawy dotyczące ochrony danych osobowych (art. 38 p.1 RODO)

✔ Inspektor stanowi punkt kontaktowy dla wszystkich osób, których 

dane są lub mogą być przetwarzane  (art. 38 p.4 RODO)

✔ Przemysław Adam Śmiejek: odo@lobo.pro
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Co to są dane osobowe

https://www.youtube.com/watch?v=liHmOOGw6vs



✔ dane osobowe – „dane osobowe” oznaczają wszelkie 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 jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej;  (RODO Art.4 p.1)

✔ Dane osobowe to tylko także informacje identyfikujące osobę fizyczną 

(imię, nazwisko, adres)
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✔ dane osobowe szczególnych kategorii („wrażliwe”) – 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dotyczące 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Źródło: Artykuł 9 ust. 1 RODO

✔ Dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych

Źródło: Artykuł 10 RODO
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Na czym polega przetwarzanie danych



✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 

✔ poufność (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 

✔ poufność (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),

✔ integralność/prawidłowość (dane nie mogą ulec zafałszowaniu),
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 

✔ poufność (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),

✔ integralność/prawidłowość (dane nie mogą ulec zafałszowaniu),

✔ dostępność (dane nie mogą ulec zniszczeniu lub czasowej blokadzie),
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 

✔ poufność (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),

✔ integralność/prawidłowość (dane nie mogą ulec zafałszowaniu),

✔ dostępność (dane nie mogą ulec zniszczeniu lub czasowej blokadzie),

✔ celowość (dane mogą być przetwarzane tylko w określonych celach),
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 

✔ poufność (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),

✔ integralność/prawidłowość (dane nie mogą ulec zafałszowaniu),

✔ dostępność (dane nie mogą ulec zniszczeniu lub czasowej blokadzie),

✔ celowość (dane mogą być przetwarzane tylko w określonych celach),

✔ adekwatność (tylko tyle ile potrzeba do realizacji celu),
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✔ dane osobowe mają być chronione, a to oznacza, że nie wolno nic 

z nimi robić bez zgody osoby, której dane dotyczą

czyli musimy zachować 

✔ poufność (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),

✔ integralność/prawidłowość (dane nie mogą ulec zafałszowaniu),

✔ dostępność (dane nie mogą ulec zniszczeniu lub czasowej blokadzie),

✔ celowość (dane mogą być przetwarzane tylko w określonych celach),

✔ adekwatność (tylko tyle ile potrzeba do realizacji celu),

✔ odpowiedni czas przechowywania (kategorie archiwalne).
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✔ dane osobowe mają być chronione, ale można je przetwarzać, jeżeli
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✔ dane osobowe mają być chronione, ale można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, […] lub do 

podjęcia działań […] przed zawarciem umowy; (RODO Art. 6, p. 1 lit b)
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✔ dane osobowe mają być chronione, ale można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, […] lub do 

podjęcia działań […] przed zawarciem umowy; (RODO Art. 6, p. 1 lit b)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; (RODO Art. 6, p. 1 lit c)

Ochrona danych w placówce oświatowej



✔ dane osobowe mają być chronione, ale można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, […] lub do 

podjęcia działań […] przed zawarciem umowy; (RODO Art. 6, p. 1 lit b)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; (RODO Art. 6, p. 1 lit c)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym […]; (RODO Art. 6, p. 1 lit e)

Ochrona danych w placówce oświatowej



✔ dane osobowe mają być chronione, ale można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, […] lub do 

podjęcia działań […] przed zawarciem umowy; (RODO Art. 6, p. 1 lit b)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; (RODO Art. 6, p. 1 lit c)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym […]; (RODO Art. 6, p. 1 lit e)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
(RODO Art. 6, p. 1 lit f)
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✔ dane osobowe mają być chronione, ale można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, […] lub do 

podjęcia działań […] przed zawarciem umowy; (RODO Art. 6, p. 1 lit b)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; (RODO Art. 6, p. 1 lit c)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym […]; (RODO Art. 6, p. 1 lit e)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
(RODO Art. 6, p. 1 lit f)

✔ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę (RODO Art. 6, p. 1 lit a)
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✔ dane osobowe „wrażliwe” mają być szczególnie chronione, ale 

można je przetwarzać, jeżeli
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✔ dane osobowe „wrażliwe” mają być szczególnie chronione, ale 

można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 

i wykonywania szczególnych praw przez administratora […] 

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej  (RODO Art. 9, p. 2 lit b)
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✔ dane osobowe „wrażliwe” mają być szczególnie chronione, ale 

można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 

i wykonywania szczególnych praw przez administratora […] 

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej  (RODO Art. 9, p. 2 lit b)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej 
(RODO Art. 9, p. 2 lit h)
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✔ dane osobowe „wrażliwe” mają być szczególnie chronione, ale 

można je przetwarzać, jeżeli

✔ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 

i wykonywania szczególnych praw przez administratora […] 

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej  (RODO Art. 9, p. 2 lit b)

✔ przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej 
(RODO Art. 9, p. 2 lit h)

✔ osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę (RODO Art. 9, p. 2 lit a)
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✔ No właśnie, ale co to znaczy przetwarzanie?

✔ „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;
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Jak chronimy dane?



Planowanie czynności przetwarzania



✔ Placówka prowadzi rejestr czynności przetwarzania

✔ Dyrektor przeprowadza analizę ryzyka, w której pomagają wszyscy!

✔ Placówka wdraża polityki bezpieczeństwa (procedury) 

oraz różnego rodzaju techniczne i organizacyjne zabezpieczenia

✔ Pracownicy działają 

✔ z upoważnienia Dyrektora, 

✔ na jego polecenie

✔ Każdy pracownik przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka oraz ocenę 

skutków przetwarzania w swojej głowie, cały czas podczas 

przetwarzania!

✔ Przy zbieraniu danych realizujemy obowiązek informacyjny
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✔ Odbiorcy danych (https://www.youtube.com/watch?v=MW9ikVjcwuw) 

✔ Relacja pozioma: administrator →administrator

✔ Placówka →Biuro podróży organizujące wycieczkę

✔ Placówka → Urząd Skarbowy / ZUS / Policja / Ubezpieczalnia

✔ Relacja pionowa: administrator ←→procesor (podmiot przetwarzający)

✔ nasz podwykonawca, np. obsługa e-mail, www, serwis informatyczny

✔ my jesteśmy podwykonawcą: różne projekty edukacyjne

✔ Wpóładministrowanie 

✔ dwóch lub więcej administratorów działa w jednym celu, np. w celu organizacji 

konkursu, rekrutacji, festynu, etc. 
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✔ Informacja o przetwarzaniu (Art. 13 RODO)

✔ kto jest administratorem (uwaga na współadministrowanie!);

✔ dane kontaktowe inspektora

✔ cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną 

przetwarzania (np. art. 6 pkt. 1 lit c RODO + ustawa);

✔ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – 

jakie to są prawnie uzasadnione interesy;

✔ informację o zamiarze przekazania danych poza EOG;

✔ okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest 

to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
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✔ Informacja o przetwarzaniu (Art. 13 RODO) – cd

✔ informacje o prawach (za chwilę dokładniej)

✔ informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

✔ informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy 

osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są 

ewentualne konsekwencje niepodania danych;

✔ Uwaga! Nie mylić dobrowolności ze zgodą!

✔ informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Ochrona danych w placówce oświatowej



Prawa osób fizycznych



✔ Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą: 

✔ Art. 15: Prawo do uzyskania informacji, czy dane są przetwarzane, 

a jeśli tak, to w jakich celach, w jakim zakresie, jakie kategorie 

danych i przez jaki okres.

✔ Prawo do uzyskania kopii (kolejne kopie za rozsądną cenę, a kopia 

nie może naruszać praw i wolności osób trzecich).

✔ Art. 16: Prawo do sprostowania danych (poprawa, uzupełnienie etc.)

✔ Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeśli 

przesłanką jest zgoda. Dlatego tak ważne jest unikanie zgód.
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✔ Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą: 

✔ Art. 17: 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

✔ jeżeli przesłanką przetwarzania była zgoda i została cofnięta

✔ lub dane już nie są niezbędne do realizacji celów, 

✔ lub osoba wniosła sprzeciw (tylko dla art. 6.1.e lub 6.1.f RODO).
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✔ Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą: 

✔ Art. 18: Prawo do ograniczenia przetwarzania 

✔ osoba kwestionuje prawidłowość danych, 

✔ lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 

✔ lub do czasu sprawdzenia zasadności sprzeciwu, 

✔ lub administrator nie potrzebuje już danych, ale potrzebuje ta osoba, 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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✔ Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą: 

✔ Art. 20. Prawo do przenoszenia danych

✔ tylko jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

✔ a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (lit. a) lub umowy 

(lit. b)
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Konkursy



✔ Konkurs to 

✔ Zgoda?

✔ Umowa?

✔ A co z prawem autorskim:

✔ https://uodo.gov.pl/pl/file/359 
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Polityki (procedury) na różne okazje



✔ Polityki dotyczące określonych osób, takie jak

✔ Polityka nadawania uprawnień

✔ Polityka kopii bezpieczeństwa

✔ Polityka działania monitoringu wizyjnego

✔ Polityka oceny skutków przetwarzania

✔ Polityka działania Administratora Systemu Informatycznego (ASI)

✔ Polityki dotyczące określonych grup osób, takie jak

✔ Polityka postępowania z dziennikiem lekcyjnym

✔ Polityka postępowania z pocztą elektroniczną

✔ Polityka udostępniania danych

✔ Polityka prac uczniowskich 
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✔ Każdy ma obowiązek przestrzegania dotyczących go polityk

✔ Każdy ma prawo dostępu do polityk a także zasięgania porady 

u Inspektora w temacie ich stosowania

✔ Każdy ma prawo do wnoszenia własnych uwag co do treści polityk

✔ Każdy ma moralny obowiązek wnoszenia własnych uwag co do treści 

polityk oraz potrzeby stworzenia nowej

✔ Każdy ma prawo do rozumienia polityk i użytego w nich języka

✔ Polityki mają być żywymi dokumentami służącymi wszystkim na 

bieżąco. 
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Zgłaszanie naruszeń ochrony danych



✔ Nie, nie jesteśmy idealni – nie, nie ma możliwości, że działamy bez 

naruszeń! Nikt w to nie uwierzy!

✔ Nie, zgłaszając naruszenia nie jesteśmy sygnalistami, kapusiami, 

nadgorliwcami!

✔ Nie, donosząc na siebie nie jesteśmy idiotami!

✔ Tak, zgłaszanie naruszeń jest konieczne

✔ Tak, zgłaszanie naruszeń zmniejsza ewentualną odpowiedzialność

✔ Tak, naruszenie nie musi się zakończyć źle

✔ Tak, niezgłoszenie naruszenia może się zakończyć źle
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✔ Przyczyny naruszeń

✔ działania lub zaniechania nieświadome 

✔ działania lub zaniechania świadome

✔ wypadki i zdarzenia losowe

✔ wadliwie działające systemy zabezpieczeń

✔ Źródła naruszeń

✔ wewnętrzne

✔ zewnętrzne
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✔ Naruszenia mogą dotyczyć

✔ poufności (dane nie mogą trafić do osób nieuprawnionych),

✔ integralności i prawidłowości (dane nie mogą ulec zafałszowaniu),

✔ dostępności (dane nie mogą ulec zniszczeniu lub czasowej blokadzie),

✔ celowości (dane mogą być przetwarzane tylko w określonych celach),

✔ adekwatności (tylko tyle ile potrzeba do realizacji celu),

✔ odpowiedniego czasu przechowywania (kategorie archiwalne).
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✔ Skutki naruszeń

✔ brak skutków (skutki mogły wystąpić potencjalnie)

✔ skutki są dla administratora, ale nie dla osób, których dane dotyczą

✔ istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych

✔ istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych
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✔ Droga zgłaszania naruszeń

✔ W miarę możliwości zabezpieczyć „miejsce zdarzenia”

✔ Jak najszybciej powiadomić Inspektora

✔ Jeżeli nie ma możliwości szybkiego kontaktu z Inspektorem, to 

można zacząć do Dyrektora lub osoby zastępującej (w czasie 

nieobecności Dyrektora).

✔ Nie podejmować działań, które mogłyby utrudnić zbadanie sprawy, 

za wyjątkiem działań, które mają zapobiec eskalacji problemu
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Zapobieganie naruszeniom



✔ Wyciek lub zniszczenie danych mogą być spowodowane działalnością 

szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, konie trojańskie itp. 

✔ W związku z powyższym zakazane jest samowolne instalowanie jakiegokolwiek 

oprogramowania, także bezpłatnego na komputerach przetwarzających dane 

osobowe. 

✔ Zaleca się również bardzo ostrożne traktowanie poczty elektronicznej 

(e-maili), gdyż mogą być one nośnikiem wielu zagrożeń.
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✔ Należy zastanowić się, czy z danym nadawcą wiążą Jednostkę 

jakiekolwiek związki wymagające przesyłania plików w załączniku.
✔ Spora liczba ataków bazuje na przesłaniu straszących wezwań do zapłaty, zaległych 

faktur do płatności itp. które w rzeczywistości są szkodliwym oprogramowaniem.

✔ Należy zastanowić się, czy dany nadawca ma powód do przesłania 

takiego pliku.
✔ Dla atakującego nie jest problemem podszywanie się pod znanego pracownikowi 

nadawcę i przesyłanie w jego imieniu fałszywych wiadomości.
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✔ Należy zastanowić się, czy treść listu nie odbiega od zazwyczaj 

stosowanej. Czy nie zawiera on dziwnych błędów stylistycznych 

i językowych.
✔ Wielu atakujących to osoby spoza Polski, które korzystają z automatycznego 

tłumaczenia listów na j. polski, które to automatyczne tłumaczenie jest zazwyczaj 

sztuczne językowo i obarczone błędami.
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✔ Systemy informatyczne NIGDY nie mogą zostać pozostawione bez 

zabezpieczenia. 

✔ Przed odejściem od stanowiska komputerowego należy się wylogować z systemów 

informatycznych przetwarzających dane lub zablokować stację roboczą (Win+L 

w systemie Windows)

✔ Wskazane jest aby konfiguracja wygaszacza ekranu powodowała automatyczne 

zablokowanie stacji roboczej hasłem. 
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✔ Każdy pracownik ma SWÓJ identyfikator (login) i SWOJE hasło. 

✔ Bezwzględnie zabronione jest udzielanie hasła nawet innym pracownikom 

o identycznych uprawnieniach. 

✔ Bezwzględnie zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny

✔ Identyfikator i hasło każdy pracownik otrzymuje od Inspektora lub ASI i w razie 

zapomnienia hasła jest mu ono przydzielane ponownie. 

✔ Ten sam identyfikator nie jest przydzielany innej osobie już nigdy, nawet po zmianie 

osób na stanowisku pracy. 
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✔ Hasło do systemu ma spełniać określone wytyczne i być zmieniane 

odpowiednio często. 

✔ W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się

hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni. 

✔ Hasło składa się składa się ono co najmniej z 8 znaków, zawiera 

✔ małe i wielkie litery 

✔ oraz cyfry lub znaki specjalne

✔ Należy unikać haseł słownikowych (np. krzesło), zwłaszcza w przypadku haseł do 

danych zaszyfrowanych lub dostępnych z Internetu

Praktyczne aspekty Ochrony Danych Osobowych



✔ Kodeks Karny, Art. 269b. § 1. Kto […] udostępnia innym osobom 

[…] hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające 

nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie 

informatycznym, systemie teleinformatycznym lub sieci 

teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.
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✔ Ustawienie stanowiska komputerowego (monitora) ma uniemożliwiać 

wgląd w dane osób trzecich 

✔ Dotyczy to osób z zewnątrz, ale także innych pracowników, niekoniecznie mających 

uprawnienia do wglądu w te dane
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Socjotechnika



✔ Socjotechnika to jedna 

z najczęstszych metod ataku
✔ Metoda „na wnuczka”

✔ Metoda „na wnuczka i CBŚ”

✔ Metoda „na wnuczka, CBŚ 

i przekierowany telefon”

✔ „Popularne jest powiedzenie, że 

bezpieczny komputer to wyłączony 

komputer. Zgrabne, ale 

nieprawdziwe: oszust po prostu 

namawia kogoś do pójścia do biura 

i włączenia komputera.”
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✔ Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
✔ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

✔ Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność 

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 

zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

✔ Kodeks cywilny, art 66 § 1.
✔ Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy 

stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy

✔ SJP: fakultatywny «pozostawiony do wyboru» 
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✔ mBank winny?

https://www.youtube.com/watch?v=nUX1PZsmW-g 
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✔ Przestępcy przekierowali mu telefon i okradli konto w banku
https://niebezpiecznik.pl/post/przestepcy-przekierowali-mu-telefon-i-okradli-konto-w-banku/

✔ przestępca uzyskał dostęp do skrzynki pocztowej ofiary
✔ Być może hasło było takie, jak gdzie indziej

✔ Być może zastosowano phishing

✔ Analiza korespondencji pozwoliła na pozyskanie kilku 

informacji na temat ofiary, co najmniej takich jak jego PESEL 

i nazwisko panieńskie matki.

✔ przestępca ustawił przekierowanie rozmów przychodzących 

z numeru telefonu ofiary na swój numer telefonu
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✔ […]

✔ przestępca ustawił przekierowanie rozmów przychodzących 

z numeru telefonu ofiary na swój numer telefonu
✔ Jak? Pewnie znając PESEL i inne dane z mejla

✔ po przekierowaniu rozmów, z konta ofiary zniknęły pieniądze
✔ aplikację mobilną mBanku, można aktywować bez konieczności 

znajomości loginu i hasła, o ile się zna następujące dane: PESEL, nazwisko 

panieńskie matki i ma możliwości odebrania połączenia (nie SMS-a!) 

głosowego na numerze ofiary
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✔ Przypadek iPhone
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✔ Wystarczył jeden telefon i faks, aby urzędnicy w Obornikach 

Śląskich przelali na konto oszusta ponad pół miliona złotych.

(http://www.tvn24.pl)
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przelali-na-falszywe-konto-ponad-pol-miliona-wystarczyl-telefon-i-faks,379568.html

✔ Ktoś zadzwonił do Urzędu Gminy i poinformował, że następuje zmiana kont. 

Miał to być przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci.

✔ Przez telefon poinformował urzędnika, że faksem nadejdzie pismo z nowym 

numerem konta, na które gmina powinna wpłacić pieniądze.

✔ Na jego podstawie sporządzono przelewy. Pierwszy na kwotę ponad 400 tys. 

zł. Po miesiącu kolejny na 245 tys.

✔ Dokumenty dotyczące przelewu przechodziły przez ręce aż siedmiu osób, 

żadna nie dopatrzyła się oszustwa. 
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✔ аррӏе.com

✔ аррӏе.com
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✔ apple.com → аррӏе.com

✔ apple.com → аррӏе.com
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✔ apple.com → аррӏе.com

✔ apple.com → аррӏе.com

✔ Każda litera domeny аррӏе.com pochodzi z cyrylicy. Litery te 

wyglądają tak samo (w większości fontów), ale mają inne kody 

znaków Unicodowych. 

✔ Przykład: litera „a” (U+0430) zamiast „a” (U+0041)
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Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

https://lobo.expert/

https://lobo.expert/


Licencja prezentacji

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja jest dostępna na licencji*

Creative Commons 

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0

Niniejsze dzieło ani jego twórca nie są reprezentowani przez 

żadną organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

lub prawami pokrewnymi. 

* Zastrzeżenie licencyjne nie dotyczy niektórych elementów będących autorstwa osób trzecich. 

Spis tych elementów można znaleźć w dalszej części. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zastrzeżenia prawne

Autor włożył duży wysiłek w przygotowanie prezentacji 

w sposób rzetelny, jednak istnieje możliwość popełnienia błędu na 

etapie tworzenia prezentacji lub zaistnienia tegoż w źródłach, z których 

Autor korzysta. 

Autor zrzeka się więc odpowiedzialności za wykorzystanie 

przekazywanych treści w praktyce i zachęca do samodzielnej 

weryfikacji prezentowanej wiedzy. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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