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Ochrona danych osobowych- definicja

● regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania 
się zbiorami danych osobowych, a także 
pojedynczymi danymi, mające na celu 
administracyjno-prawną ochronę prawa do 
prywatności

https://www.google.com/url?q=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Books-aj.svg_aj_ashton_01b.svg/309px-Books-aj.svg_aj_ashton_01b.svg.png&sa=D&ust=1552641633111000&usg=AFQjCNHojMP_9azRKB3uXMl72L4ksNRwOA


Dzień Ochrony Danych Osobowych

● Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet 
Ministrów Rady Europy 

● Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 
1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych 

● Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje 
zagadnienia związane z ochroną danych osobowych



Dane osobowe- przykłady
  



Podstawowe zabezpieczenia danych osobowych 

Szyfrowanie danych: 

Sposób zabezpieczenia danych, który polega na tym, że przekazana informacja jest zrozumiała 
wyłącznie dla osoby uprawnionej do dostępu do tej informacji, z uwagi na zastosowanie mechanizmu 
kodowania informacji

Pseudonimizacja:

Oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać 
konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie 
dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi oraz 
organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej



Podstawowe zabezpieczenia- c.d.

Cyberbezpieczeństwo:   
       
Obowiązkiem każdego administratora danych jest m.in. zapewnienie cyberbezpieczeństwa, które polega 
na zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych elektronicznych oraz procesów ich przetwarzania w 
systemach informatycznych. Ważne jest posiadanie programów antywirusowych czy firewall, ale również 
wyeliminowanie praktyk takich jak np.: włączenie opcji zapamiętywania haseł w programach i 
przeglądarkach. Standardem powinno być również szyfrowanie dysków, na których przechowywane są 
dane osobowe



Kary za spowodowanie wycieku danych 
osobowych
● Za spowodowanie wycieku danych pracownik może być ukarany                                

karą porządkową, wypowiedzeniem, a w skrajnych przypadkach zwolnieniem 
dyscyplinarnym. Pracownik może się też domagać odszkodowania, choć trudne może 
być wykazanie szkody spowodowanej naruszeniem zasad bezpieczeństwa danych

● Prawnie zawsze odpowiada administrator danych, ale możliwe, że krajowe regulacje 
wprowadzą sankcje karne, które mogą dotknąć indywidualnie pracownika, który 
doprowadził do wycieku
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