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DEKLARACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe stanowią aktywa posiadające zasadnicze znaczenie dla Administratora, jak
również dla odbiorców jego działań.
Dlatego rozumiejąc, że dane te są priorytetowym zasobem, Administrator wdrożył w ramach struktury
organizacyjnej System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych jako narzędzie zapewnienia
kompleksowego bezpieczeństwa danych osobowych.
Podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych opiera się na czterech podstawowych
zasadach:
1. Zasada poufności danych osobowych – zapewnienie, że dane osobowe są udostępniane jedynie osobom,
które muszą posiadać do nich dostęp ze względu na zakres wykonywanych czynności oraz posiadają
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
2. Zasada integralności danych osobowych – zapewnienie zupełnej dokładności i kompletności danych
osobowych oraz metod ich gromadzenia i przetwarzania,
3. Zasada dostępności danych osobowych – zapewnienie, że osoby upoważnione posiadają dostęp do
danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba,
4. Zasada adekwatności – zapewnienie, że zakres ochrony i podjęte środki ochrony są adekwatne do
zagrożeń związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi.
Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz systemów, w których są one przetwarzane jest
jednym z kluczowych elementów funkcjonowania Administratora oraz warunkiem jego ciągłego rozwoju.
Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ich
bezpieczeństwa oraz zastosowanie rozwiązań ﬁzycznych, technicznych i organizacyjnych umożliwiających
jego osiągnięcie i zachowanie.
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Z tego względu, istotnym celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych
RODO jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, rozumianego jako ochrona poufności,
integralności oraz dostępności przetwarzanych danych oraz osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i
technicznego, który:
– Będzie gwarantem pełnej ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz ciągłości procesu ich
przetwarzania,
– Zapewni zachowanie poufności, integralności oraz dostępności przetwarzanych danych osobowych,
– Zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, bez względu na ich postać, we
wszystkich narzędziach, systemach i/lub miejscach przetwarzania,
– Maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności pracownika oraz ich ewentualnego wykorzystanie
na szkodę Administratora,
– Zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania danych osobowych,
– Zapewni możliwość wykazania zgodności funkcjonowania Administratora z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z zasadą rozliczalności
– Zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych niezbędnych dla zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.
Cel ten realizowany będzie poprzez:
– Pełne zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników w realizację zasad „Polityki Bezpieczeństwa
Danych Osobowych” (Moduł Dokumenty Strategiczne)
– Ochronę przetwarzanych danych osobowych,
– Stosowanie najlepszych dostępnych standardów oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych, w tym bezpieczeństwa organizacyjnego, ﬁzycznego i
teleinformatycznego,
– Ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwaliﬁkacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych
osobowych,
– Identyﬁkację i uwzględnianie wymogów biznesowych, regulacyjnych, prawnych, a także wynikających ze
zobowiązań umownych związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych,
– Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych wykorzystujące ciągłe doskonalenie oraz
dbanie o efektywność działań poprzez wdrożenie podejścia opartego o analizę ryzyka.
– Podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczenia ryzyk związanych z zapewnieniem
przetwarzanym danym osobowym zakładanego poziomu bezpieczeństwem,
– Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO,
zgodnego z wymaganiami prawnym w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
Jednocześnie Administrator deklaruje, iż zapewni środki niezbędne do realizacji Polityki Bezpieczeństwa
Danych Osobowych. Zakres uprawnień i odpowiedzialności związany z zarządzaniem bezpieczeństwem
danych osobowych określony został w procedurach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych
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Osobowych RODO.
Szczegółowe rozwinięcie zagadnień objętych Deklaracją jest udokumentowane w Polityce Bezpieczeństwa
Danych Osobowych (Moduł Dokumenty Strategiczne).

Jerzmanowice, 27 czerwca 2018

……………………………………….
Zoﬁa Krajewska

Dokument obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
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