Załącznik nr do umowy …..
WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZGŁASZANIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DANYCH
OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PODSTAWIE UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
§ 1.
Zakres obowiązywania instrukcji
Instrukcja zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych ma zastosowanie w sytuacji
naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia danych osobowych powierzonych
do przetwarzania, przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub innego instrumentu prawnego, zarówno bezpośrednio lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich –
pracowników, współpracowników czy podmiotów, którym zlecono dalsze przetwarzanie w imieniu Administratora
Danych Osobowych, tj.:
1)

Zarządu Województwa Mazowieckiego;

2)

Województwa Mazowieckiego;

3)

Marszałka Województwa Mazowieckiego;

4)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
§ 2.
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1.

W razie stwierdzenia lub powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych podmiot
przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, dokonać oceny zdarzenia oraz:
1)

w przypadku braku naruszenia ochrony danych osobowych zawiadomić Sekretarza Województwa –
Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie upoważnionego przez
Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1 (zwanego dalej „Sekretarzem Województwa”)
oraz Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, (zwanego dalej „Inspektorem Ochrony Danych”) o zagrożeniu bezpieczeństwa danych
osobowych, które nie doprowadziło do naruszenia ochrony danych osobowych;

2)

w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które:
a)

nie naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych,

b)

wiązało się z małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych

– zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych
osobowych, które nie podlega zgłoszeniu organowi nadzorczemu;
3)

w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu
ochrony danych osobowych, które podlega zgłoszeniu organowi nadzorczemu.

2.

Przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin
od wykrycia zdarzenia w wersji elektronicznej na adresy mailowe: waldemar.kulinski@mazovia.pl
i iod@mazovia.pl oraz w wersji papierowej.

§ 3.
Elementy zawiadomienia
1.

Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, musi zawierać co najmniej:
1)

wyraźne wskazanie że dane osobowe, których poufność, integralność lub dostępność została
naruszona, są danymi osobowymi przetwarzanymi w imieniu Administratora Danych Osobowych,
o którym mowa w § 1;

2)

elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO:
a)

charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie
i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie;

b)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji;

c)

możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

d)

środki zastosowane lub proponowane przez podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu
ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania
jego ewentualnych negatywnych skutków;

3)

informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych;

4)

w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wykaz osób, których to
naruszenie dotyczyło wraz z danymi umożliwiającymi ich powiadomienie o naruszeniu ochrony danych
osobowych;

5)

w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niepodlegającego zgłoszeniu do organu nadzoru
informacje umożliwiające określenie czy naruszenie wiąże się z brakiem ryzyka lub małym
prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

6)
2.

w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Elementy określone w ust. 1 pkt 2 -5 należy przesłać poprzez wypełnienie tabeli określonej w załączniku
do instrukcji.
§ 4.
Ocena zawiadomienia

1.

Biuro Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie (zwane dalej „Biurem Bezpieczeństwa Informacji”), we współpracy
z dyrektorem/ zastępcą dyrektora departamentu/kancelarii który podpisał z upoważnienia Administratora
Danych Osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony
Danych dokonuje analizy i oceny całokształtu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu danych
osobowych niezwłocznie, nie późnej niż w terminie 24 godzin, liczonych od momentu wpłynięcia
zgłoszenia.

2.

Biuro Bezpieczeństwa Informacji we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, z zachowaniem drogi
służbowej, może wystąpić do podmiotu przetwarzającego o uzupełnienie przesłanego zawiadomienia lub
o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.

3.

Podmiot przetwarzający jest związany żądaniem, o którym mowa w ust. 2 i realizuje je w terminie w nim
wskazanym. § 3 ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

