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Załącznik do zarządzenia Rektora  

nr 31 z dnia 25 maja 2018 r. 

 

POLITYKA BEZPIECZE ŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Rozdział 1 

Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpiec zeństwa 

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zwana dalej SGH, Uczelnią lub 

Administratorem, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, 

przepisami wewnętrznymi oraz dobrymi praktykami. 

2. Ochrona danych osobowych służy poszanowaniu prywatności osób, z których 

danymi osobowymi mamy do czynienia i polega na zabezpieczaniu danych przed 

ich pozyskaniem i wykorzystaniem przez osoby postronne w sposób niezgodny  

z prawem lub w sposób niezgodny z intencją osoby, której dane dotyczą.  

3. Władze Uczelni deklarują, iż jako członkowie społeczności akademickiej SGH 

jesteśmy zobowiązani do dochowania wszelkiej staranności wszędzie tam, gdzie  

w pracy stykamy się z danymi osobowymi.  

4. Celem Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, zwanej dalej Polityką, jest 

ochrona danych osobowych przetwarzanych w SGH poprzez zapewnienie danym 

osobowym właściwości: 

1) poufności – właściwości zapewniającej dostęp wyłącznie dla osób 

uprawnionych; 

2) integralności – właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały 

zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany; 

3) dostępności – właściwości zapewniającej, że dane osobowe są dostępne dla 

osób upoważnionych do przetwarzania tych danych w każdym czasie. 

5. Polityka określa zasady ochrony danych osobowych i obejmuje swoim zakresem 

wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych  

w SGH. 
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Rozdział 2 

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w SGH zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 5 rozporządzenia 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), zwanego dalej RODO, a w szczególności  

z uwzględnieniem następujących wymagań: 

1) dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób 

przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 

2) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 

celach, jak również są nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi 

celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub też historycznych, lub do celów statystycznych nie 

jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami;  

3) dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest 

niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 

4) dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy 

podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są 

nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie 

usunięte lub sprostowane; 

5) dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 

której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,  

w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać 

przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych, lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO,  

z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne wymagane na mocy RODO, w celu ochrony praw i wolności 

osób, których dane dotyczą;  

6) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie 

bezpieczeństwo, w tym ochronę, za pomocą odpowiednich środków 
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technicznych lub organizacyjnych, przed niedozwolonym lub niezgodnym  

z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem.  

2. Dopuszcza się przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 

wrażliwych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 RODO, pod warunkiem, 

spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych 

danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;  

2) przetwarzanie jest 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 Europejskiej lub prawem państwa 

członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym, na mocy prawa państwa 

członkowskiego, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;  

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba której dane dotyczą, jest 

fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;  

4) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych 

przez osobę, której dane dotyczą;  

5) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

6) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa 

członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają 

istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki 

ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;  

7) przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy; 

8) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, 

do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych, 

które są proporcjonalne do wyznaczonego celu i nie naruszają istoty prawa do 

ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. 

3. SGH realizuje prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez: 
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1) stosowanie przejrzystego sposobu informowania, komunikacji oraz trybu 

wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą; 

2) realizację obowiązku informacyjnego; 

3) umożliwienie dostępu do danych osobie, której dane dotyczą;  

4) umożliwienie sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, o ile nie 

występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

5) informowanie o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania 

danych osobowych; 

6) realizację prawa sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

4. Osobom zawierającym umowy z SGH, informacje wymagane przez RODO 

przekazywane są w formie papierowej wraz z treścią umowy.  

5. SGH nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby, 

której dane dotyczą chyba, że wymagają tego przepisy prawa. 

6. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu 

w imieniu SGH, zawierana jest umowa w formie pisemnej, obejmująca co najmniej: 

1) przedmiot i czas trwania przetwarzania; 

2) charakter i cel przetwarzania; 

3) rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, 

obowiązki i prawa administratora; 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej 

ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym adekwatnych do zagrożeń, 

zabezpieczeń systemów informatycznych; 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do zgłaszania incydentów związanych  

z bezpieczeństwem danych osobowych Administratorowi w czasie 

nieprzekraczającym 24 godziny po stwierdzeniu naruszenia; 

6) zapewnienie SGH możliwości nadzoru i kontroli przetwarzania i ochrony 

danych osobowych;  

7) kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów umownych;  

8) postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

w przypadku stwierdzenia przez SGH naruszenia zapisów umownych lub 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych 

osobowych.  
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Rozdział 3  

Środki ochrony   

1. Administrator dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych stosuje:  

1) środki ochrony fizycznej; 

2) środki organizacyjne; 

3) środki ochrony technicznej. 

2. Środki ochrony fizycznej obejmują:  

1) lokalizację miejsc przetwarzania danych osobowych w pomieszczeniach  

o ograniczonym i kontrolowanym dostępie;  

2) ustalenie zasad przechowywania i wydawania kluczy do pomieszczeń i szaf;  

3) wyposażenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem serwerowni, w zabezpieczenia odpowiednie do 

zagrożeń, w szczególności: odpowiednie drzwi, okna, zamykane meble  

i zabezpieczenia alarmowe.  

3. Środki ochrony organizacyjnej polegają na:  

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających upoważnienie nadane przez Administratora lub osobę przez 

niego upoważnioną;  

2) zapoznaniu osób, o których mowa w pkt 1, z zasadami przetwarzania danych 

osobowych oraz obsługą systemu służącego do ich przetwarzania;  

3) uzyskaniu i przechowywaniu dokumentów potwierdzających udzielenie 

upoważnień oraz oświadczeń w przedmiocie zobowiązania do zachowania  

w tajemnicy danych i sposobów ich zabezpieczenia oraz zapoznania z treścią 

przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych 

osobowych.  

4. Środki ochrony technicznej obejmują:  

1) mechanizmy kontroli dostępu do systemów informatycznych i ich zasobów;  

2) zastosowanie odpowiednich i regularnie aktualizowanych informatycznych 

narzędzi ochronnych (programy antywirusowe, ściany ogniowe, itp.); 

3) zastosowanie mechanizmów monitorowania i wykrywania naruszeń 

bezpieczeństwa ochrony danych w tym monitorowania szyfrowanych kanałów 

komunikacji oraz służbowych środków komunikacji elektronicznej;  
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4) tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzanych w systemie 

informatycznym;  

5) zastosowanie ochrony zasilania. 

 

Rozdział 4 

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych  

1. Następujące dokumenty stanowią załączniki do Polityki: 

1) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych – załącznik nr 1 do Polityki; 

2) Obowiązki i odpowiedzialność za zadania związane z ochroną danych 

osobowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – załącznik nr 2 do 

Polityki; 

3) Instrukcja prowadzenia, aktualizacji i usuwania czynności przetwarzania  

w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do 

Polityki; 

4) Instrukcja wnioskowania o wydanie albo odwołanie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do Polityki; 

5) Zasady zabezpieczenia danych przetwarzanych w formie papierowej – 

załącznik nr 5 do Polityki. 

2. Spis obowiązujących przepisów oraz bieżące informacje dotyczące ochrony 

danych osobowych w SGH dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.sgh.waw.pl/odo. 

 

 

 


