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- Listy obecności  
- Listy zapisów na dyżury  
- USOS, Wirtualny dziekanat  
- Listy mailingowe  
- Archiwum akt osobowych studentów 
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Przetwarzanie danych osobowych przez uczelnie wyższe: 
 



Regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

 

 

 

• Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 

1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

• Projekt rozporządzenia UE – obecnie na etapie trilogu, przewidywany termin 

wejścia w życie: 2018 rok. 

 

 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych; 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
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Dlaczego to jest ważne? 

 

 

„Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie 

jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

 

„Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony 

danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom 

nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.” 
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§ 

§ 

CZY PRZETWARZANIE JEST DOPUSZCZALNE? 

JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH? 



Czym są dane osobowe? 

 

 

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

 

Osoba zidentyfikowana – osoba znana z imienia i nazwiska  

 np. Jan Kowalski 

 

Osoba możliwa do zidentyfikowania – osoba, której tożsamość można określić poprzez: 

•  powołanie się na numer identyfikacyjny (np. PESEL lub numer albumu)  

lub 

• powołanie się na jej specyficzne cechy (np. zajmowane stanowisko, posiadane przedmioty) 

np. 

Student o numerze albumu 300000 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych UW; 

Prowadzący przedmiot „Europejska tradycja prawna” na WPiA UW w roku akademickim 2014/15 
6 

§ 



Czym jest przetwarzanie danych osobowych? 

Zapisanie danych osobowych w systemie, nawet jeśli 

dane te nie będą wykorzystywane w żaden sposób, 

stanowi przetwarzanie danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych należy 

uznać jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w tym w szczególności: 

• zbieranie 

• utrwalanie,  

• przechowywanie, 

• opracowywanie, 

• zmienianie, 

• udostępnianie 

• usuwanie 

• zniszczenie 

 

 każde działanie na plikach lub dokumentach zawierających dane osobowe, niezależnie 

 od tego w jakiej formie (papierowej czy elektronicznej) dane te są zgromadzone stanowi 

 przetwarzanie danych osobowych. 
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§ 



Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych 

 

 

„Art. 26. 1. Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć 

szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 

dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:  

 

1) Przetwarzane zgodnie z prawem; 

2) Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane 

dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (…) 

(…) 
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Przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych - 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

 

13 

§ 
Art. 88. 

(…) 

4. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu bibliotecznoinformacyjnego może 

przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu. 

5. Zbiór danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest zwolniony z obowiązku 

rejestracji zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późn. zm.9) ). 

 

Jedyne szczegółowe uregulowanie dotyczące ochrony danych osobowych.  
Poza tym – obowiązki ADO wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. 



Przesłanki przetwarzania danych osobowych przez uczelnie: 
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§ 
Art. 23 ust. 1. 

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 

(…) 

3. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną 

lub gdy jest to niezbędne dla podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

(…) 

5. Jest to niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw 

i wolności osoby, której dane dotyczą. 

 



 

 

Podstawowe zasady zabezpieczenia systemu służącego do 

przetwarzania danych osobowych: 
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 - wymagany poziom zabezpieczeń określony przez Rozporządzenie jako wysoki 

 

- Mechanizmy kontroli dostępu do danych 

- Odrębny identyfikator logowania dla każdego użytkownika 

- Oprogramowanie antywirusowe 

- Zabezpieczenie przed utratą spowodowaną awarią zasilania (UPS) 

- Zmiana hasła do systemu co 30 dni, hasło co najmniej 8 znaków (wielka litera, mała litera, znak 

specjalny) 

- Kopie zapasowe 

- Na komputerach użytkowanych poza obszarem – szyfrowane dyski 

- Aktywny firewall 

- Logi systemowe 

 

 



 

 

Podstawowe zasady zabezpieczenia systemu służącego do 

przetwarzania danych osobowych (cd): 
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- odnotowywanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu – dla każdego rekordu 

- odnotowywanie identyfikatora użytkownika, który dane wprowadził 

- odnotowywanie informacji o odbiorcach danych, dacie i zakresie udostępnienia 

- odnotowywanie informacji o sprzeciwie (art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy) 

 

- System Kontroli Dostępu (SKD) 

- System alarmowy antywłamaniowy 

- System przeciwpożarowy 

- Drzwi odpowiedniej klasy (podwyższona odporność ogniowa, odporność na włamanie) 

- Zabezpieczenie za pomocą krat, rolet, folii antywłamaniowej 

- Kamery przemysłowe 

- Służba ochrony 

 

 



Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
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  Podstawowe zasady przetwarzania danych  

  

 Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych 

  

 Sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych  

 

 Procedury bezpieczeństwa 

 

 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 
 



Administrator Danych Osobowych 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

 

18 

  
Zmiana przepisów z dniem 1 lipca 2015 roku 

 
Art. 36a Ustawy: 

1. Administrator może powołać administratora bezpieczeństwa 

informacji 

2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy: 

1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych  

(…) 

 

Art. 36b Ustawy: 

 

W przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji 

zadania określone w art. 36a Ustawy wykonuje administrator danych. 

 
 

§ 

§ 

Art. 7 pkt. 4) Ustawy 
 
Administrator danych – organ, 
jednostka organizacyjna, podmiot 
lub osoba, która decyduje o celach 
i środkach przetwarzania danych 
osobowych` 
 
Rektor 
Dziekan 

§ 



PODSUMOWANIE 
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1. Uczelnie lub ich jednostki organizacyjne (wydziały, instytuty, katedry) przetwarzają dane osobowe jako 

administratorzy danych osobowych. 

 

2. Uczelnie mają obowiązek chronić dane osobowe przez nie przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych. Uczelnie nie mają obowiązku zgłoszenia zbiorów danych osobowych studentów 

i pracowników do rejestracji, ale muszą zapewnić tym danym należytą ochronę – zgodnie z wymogami 

Ustawy i Rozporządzenia. 

 

3. Uczelnie są zobowiązane do rejestracji wszelkich innych zbiorów danych (np. zbiorów marketingowych).  

 

4. Uczelnie mogą przetwarzać dane osobowe studentów jedynie w celu, jakim zostały one zebrane (realizacji 

studiów). Przetwarzanie w innych celach (np. marketingowych – informowanie o studiach podyplomowych, 

studiach na innych wydziałach, ofertach niezwiązanych bezpośrednio z tokiem studiów) możliwe jest co do 

zasady po uzyskaniu stosownych zgód (istnieją wyjątki od tej zasady). 

 

 



 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

 
Michal.Woloszanski@wlaw.pl 

 
Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna 

www.wlaw.pl 

 

Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa 
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http://www.wlaw.pl/

