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I Informacje ogólne 
 

1. Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności 
działania Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 
w Krynicy – Zdroju jako Administratora Danych Osobowych z przepisami prawa 
dotyczącymi administrowania i przetwarzania danych osobowych. Polityka ta opisuje 
w szczególności zasady i procedury przetwarzania danych osobowych i ich 
zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne dla realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni. 

2. Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w: 
 Rozporządzeniu 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) (art. 24 ust. 2 Rozporządzenia), 

 Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
3. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez stosowanie zabezpieczeń 

w postaci środków organizacyjnych, środków ochrony fizycznej oraz środków 
technicznych systemu informatycznego w ramach procedur zawartych w instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym. 

4. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Spółdzielni 
rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz 
dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka 
związanego z ochroną danych osobowych. 

5. Zastosowane zabezpieczenia maja służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić: 
1) Poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są 

udostępniane nieupoważnionym osobom; 
2) Integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane 

osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany; 
3) Dostępność danych – rozumianą jako zapewnienie osiągalności danych 

i możliwości ich wykorzystania na żądanie, w złożonym czasie, przez 
upoważniony podmiot; 

4) Rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania 
osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie; 

5) Autentyczność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że 
tożsamość osoby lub zasobu jest taka jak deklarowana; 

6) Integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność 
jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej; 

7) Zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania 
i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które 
może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych 
osobowych.  

6. Administrator Danych Osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe 
w następujących celach: 
 Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracowników 

(dokumentacja i przebieg zatrudnienia oraz płace pracowników); 
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 Realizacja zadań wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
Ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu poprzez zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób 
niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez 
zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu 
technicznego zasobów Spółdzielni. 

II Definicje 
 

1. Przez użyte w Polityce Bezpieczeństwa określenia należy rozumieć: 
1) Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych 

w rozumieniu niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest Krynicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Krynicy – Zdroju – ustala cele i 
sposoby przetwarzania danych osobowych; 

2) Inspektor ochrony danych – osoba wyznaczona przez Administratora Danych 
Osobowych, nadzorująca przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych 
osobowych określonych w RODO i przepisach krajowych; 

3) RODO - Rozporządzenie 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); 

4) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej; 

5) Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych 
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten 
jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie; 

6) Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką 
ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której 
dotyczą; 

7) Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, przesyłanie, itd.; 

8) System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, 
programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 
zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych; 

9) Bezpieczeństwo systemu informatycznego – wdrożenie i eksploatacja 
stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; 

10) Administrator Systemu Informatycznego – osoba odpowiedzialna za sprawność, 
konserwację oraz wdrażania technicznych zabezpieczeń systemu 
informatycznego do przetwarzania danych osobowych; 

11) Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę 
powierzenia; 
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12) Identyfikator użytkownika (login) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub 
innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania 
danych; 

13) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do 
identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy 
w systemie informatycznym. 

III Zakres Polityki  
 

1. W Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – 
Zdroju przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe pracowników, osób 
współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, członków spółdzielni, ich 
rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z zasobów 
Spółdzielni, zebrane w zbiorach danych osobowych. 

2. Dane osobowe są przetwarzane i składowane zarówno w postaci dokumentacji 
tradycyjnej, jak i elektronicznej. 

3. Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w Krynickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju są: 
 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych w Spółdzielni, 
 Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
 Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, 
 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
 Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się przede wszystkim do: 
1) Danych osobowych przetwarzanych w systemie: 

 Płatnik, 
 Microsoft Office, 
 Unisoft 
 Mieszczanin 
 Poczta elektroniczna. 

2) Wszystkich informacji dotyczących danych pracowników Krynickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju 
oraz osób współpracujących ze Spółdzielnią na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 

3) Wszystkich danych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji, 
4) Wszystkich danych dotyczących członków Spółdzielni, którzy wypełnili 

deklarację członkowską zgodnie ze Statutem Spółdzielni, 
5) Wszystkich danych dotyczących osób, które nie są członkami Spółdzielni, ale 

posiadających prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, które wypełniły 
kwestionariusz osobowy zgodnie ze Statutem Spółdzielni, 

6) Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym 
w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych 
osobowych, 

7) Rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych, 
8) Innych dokumentów zawierających dane osobowe. 
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5. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez Politykę Bezpieczeństwa oraz 
inne z nią związane dokumenty maja zastosowanie do: 
 Wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów 

informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe 
podlegające ochronie, 

 Wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń Administratora, w których są 
lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie, 

 Wszystkich pracowników, stażystów, praktykantów i innych osób mających 
dostęp do informacji podlegających ochronie. 

6. Do stosowania zasad określonych przez Politykę Bezpieczeństwa oraz innych z nią 
związanych dokumentów zobowiązani są wszyscy pracownicy, stażyści, praktykanci 
oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych podlegających ochronie. 

 

IV Wykaz budynków, pomieszczeń, w których wykonywane są operacje 
przetwarzania danych osobowych 
 

Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie podmiotu w Krynicy – Zdrój przy ulicy Wspólnej 
5: na parterze – Sekretariat, Księgowość, Gabinet Prezesa Zarządu, dział GZM, dział 
Członkowski, Kasa, I piętro – pomieszczenie Rady Nadzorczej.  

1. Wykaz pomieszczeń, w których 
przetwarzane są dane osobowe 

Parter – Sekretariat, Księgowość, Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział GZM, dział Członkowski, Kasa 
I piętro – Rada Nadzorcza  
 

2.  Informacje dotyczące 
pomieszczeń, w których 
przetwarzane są dane osobowe 
oraz ich zabezpieczeń 

Szafy zamykane są na klucz 
Komputery posiadają indywidualne hasła 
Wydzielone pomieszczenia piwniczne zamykane na 
klucz oraz wyposażone w szafę pancerną 
 

V Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 
zastosowanych do przetwarzania tych danych w Krynickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju  
 

Wykaz zbiorów danych osobowych w Spółdzielni przedstawia poniższa tabelka 

L.p. Nazwa zbioru 
danych osobowych 

Podstawa prawna 
funkcjonowania 
zbioru 

Forma 
prowadzenia 

Zastosowany 
program  

Miejsce 
przetwarzania 
danych 

1.  Pracownicy i 
współpracownicy 

- Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy 
- Rozporządzenie 
Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z 
dnia 28 maja 1996 r. 
- Ustawa z dnia 13 
października 1998 r. o 

Dokumentacja w 
formie 
papierowej i 
elektronicznej 

Microsoft 
Office, 
Płatnik, 
Unisoft, 
Mieszczanin 
PFRON 

Sekretariat, 
Księgowość, 
Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział 
GZM, dział 
Członkowski, 
Kasa, 
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systemie ubezpieczeń 
społecznych, 
- Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 
- Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości  

pomieszczenie 
serwerowni, 
komputery, szafy 

2. Członkowie 
Spółdzielni 

- ustawa z dnia 16 
września 1982 r. 
Prawo 
spółdzielcze, 
- ustawa z dnia 15 
grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach 
mieszkaniowych 

Dokumentacja w 
formie 
papierowej i 
elektronicznej 

Microsoft 
Office, 
Unisoft, 
Mieszczanin, 
Poczta 
elektroniczna 

Sekretariat, 
Księgowość, 
Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział 
GZM, dział 
Członkowski, 
Kasa, 
pomieszczenie 
serwerowni, 
komputery, szafy 

3.  Osoby niebędące 
członkami 
Spółdzielni 

- ustawa z dnia 15 
grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach 
mieszkaniowych 

Dokumentacja w 
formie 
papierowej i 
elektronicznej 

Microsoft 
Office, 
Unisoft, 
Mieszczanin 
Poczta 
eletroniczna 

Sekretariat, 
Księgowość, 
Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział 
GZM, dział 
Członkowski, 
Kasa, 
pomieszczenie 
serwerowni, 
komputery, szafy 

4. Dziennik 
korespondencyjny 

- art. 1 Ustawy z 
dnia 15 grudnia 
2000 r. o 
spółdzielniach 
mieszkaniowych  

Dokumentacja 
w formie 
papierowej 

Microsoft 
Office, 
Unisoft, 
Mieszczanin 
Poczta 
eletroniczna 

Sekretariat, 
Księgowość, 
Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział 
GZM, dział 
Członkowski, 
Kasa, 
pomieszczenie 
serwerowni, 
komputery, szafy 

5. Rejestr zgłoszeń 
napraw 

- art. 1 Ustawy z 
dnia 15 grudnia 
2000 r. o 
spółdzielniach 
mieszkaniowych  

Dokumentacja 
w formie 
papierowej 

Microsoft 
Office, 
Unisoft, 
Mieszczanin 
Poczta 
eletroniczna 

Sekretariat, 
Księgowość, 
Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział 
GZM, dział 
Członkowski, 
Kasa, 
pomieszczenie 
serwerowni, 
komputery, szafy 

6. Windykacja - art. 4 ust. 1 i 6 
Ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach 
mieszkaniowych 
- Ustawa z dnia 16 
września 1982 
roku Prawo 
spółdzielcze 
- Kodeks Cywilny 

Dokumentacja 
w formie 
papierowej i 
elektronicznej 

Microsoft 
Office, 
Unisoft, 
Mieszczanin, 
Poczta 
elektroniczna 

Sekretariat, 
Księgowość, 
Gabinet Prezesa 
Zarządu, dział 
GZM, dział 
Członkowski, 
Kasa, 
pomieszczenie 
serwerowni, 
komputery, szafy 
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VI Struktura zbiorów danych  
 

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych dla 
zbiorów w formie papierowej oraz systemów informatycznych, stosowanych w Krynickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju, przedstawia się 
w sposób następujący: 

1. W zbiorze „Pracownicy i współpracownicy” zbierane są dane w następującym zakresie: 
1) Imiona i nazwisko, 
2) Imiona rodziców, 
3) Data i miejsce urodzenia, 
4) Adres zamieszkania, 
5) PESEL, 
6) Powszechny obowiązek obrony, 
7) Seria i numer dowodu osobistego, 
8) Obywatelstwo, 
9) Przebieg pracy zawodowej, 
10) Informacje dotyczące wykształcenia, 
11) Stan rodziny (imiona i nazwiska dzieci, daty urodzenia dzieci, PESEL dzieci), 
12) Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, nr 

telefonu), 
13) Numer rachunku bankowego, 
14) Czy istnieje pokrewieństwo z pracodawcą. 

2. W zbiorze Członkowie Spółdzielni zbierane są dane w następującym zakresie: 
1) Imiona i nazwisko, 
2) PESEL, 
3) Adres zamieszkania, 
4) Rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni do którego przysługuje prawo, 
5) Imiona i nazwiska osób zamieszkujących lub korzystających z lokalu, 
6) Nr i seria dowodu osobistego, 
7) Adres email, 
8) Numer telefonu, 
9) Numer kolejny rejestru, 
10) Liczba zadeklarowanych i wniesionych do 9 września 2017 roku udziałów,   
11) Data nabycia członkostwa lub przyjęcia w poczet członków, 
12) Data wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, 
13) Przyczyna ustania członkostwa. 

3. W zbiorze Osoby niebędące członkami Spółdzielni zbierane są dane w następującym 
zakresie: 

1) Imię i nazwisko, 
2) Adres zamieszkania, 
3) PESEL, 
4) Rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje prawo, 
5) Imiona i nazwiska osób zamieszkujących lub korzystających z lokalu, 
6) Nr i seria dowodu osobistego, 
7) Numer kolejny rejestru, 
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8) Liczba zadeklarowanych i wniesionych do 9 września 2017 roku udziałów,   
9) Data nabycia członkostwa lub przyjęcia w poczet członków, 
10) Data wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, 
11) Przyczyna ustania członkostwa, 
12) Nr telefonu, 
13) Adres email. 

4. W zbiorze Dziennik korespondencyjny zbierane są dane w następującym zakresie: 
1) Imię i nazwisko, 
2) Adres zamieszkania, 
3) Przedmiot korespondencji. 

5. W zbiorze Rejestr zgłoszeń napraw zbierane są dane w następującym zakresie: 
1) Imię i nazwisko, 
2) Adres zamieszkania, 
3) Nr telefonu, 
4) Rodzaj usterki, 
5) Data zgłoszenia. 

6. W zbiorze Windykacja zbierane są dane w następującym zakresie: 
1) Imię i nazwisko, 
2) Data urodzenia, 
3) Adres zamieszkania lub pobytu, 
4) Numer ewidencyjny PESEL, 
5) Seria i numer dowodu osobistego. 

 Dane osobowe powiązane są z dodatkowymi informacjami: 

 Stan zadłużenia, 
 Dane osób zamieszkujących, zameldowanych w lokalu, 
 Adres do korespondencji, 
 Tytuł prawny do lokalu, 
 Metraż, 
 Obciążenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, 
 Nadpłaty/ niedopłaty dotyczące CO, wody, 
 Należności skierowane do windykacji, 
 Koszty wynikające z windykacji, innych orzeczeń wydanych 

w postanowieniach egzekucyjnych, 
 Orzeczenia sądowe, 
 Dokumenty związane z ustanowieniem członkostwa, 
 Numer księgi wieczystej, 
 Odsetki, 
 Wezwania do zapłaty, 
 Umowy – ugody, 
 Pisma do Komornika, 
 Nakazy. 

VII Sposób przepływu między poszczególnymi systemami 
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1. Przepływ informacji pomiędzy zbiorem danych a systemem informatycznym jest 
dwukierunkowy (do odczytu i do zapisu), zgodny z ochroną danych osobowych 
w Spółdzielni. Dane przenoszone są pomiędzy systemami w sposób manualny (przy 
wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych, takich jak np. CD, DVD, dysk 
wymienny, PenDrive, itp.) lub półautomatyczne za pomocą teletransmisji, przy 
wykorzystaniu specjalnych funkcji eksportu/importu danych. Dane przesyłane są przez 
Internet, pocztę elektroniczną. 

2. Dane dotyczące składek na ubezpieczenia przesyłane są w sposób automatyczny, 
dwustronny, pomiędzy programami Unisoft, Mieszczanin i Płatnik. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w Spółdzielni w zintegrowanym systemie Unisoft 
przepływ danych występuje jedynie wewnątrz tego systemu. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, dane eksportowane są do arkuszy kalkulacyjnych Excel. 

VIII Przetwarzanie danych osobowych. Wymagania bezpieczeństwa 
 

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w obszarze przetwarzania danych 
osobowych, na które składają się pomieszczenia biurowe w siedzibie Krynickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju. 

2. Dane osobowe w Spółdzielni przetwarzane są przy zastosowaniu zabezpieczeń 
zapewniających ich ochronę w postaci środków organizacyjnych, technicznych 
i środków ochrony fizycznej. 

3. Dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych stosuje 
się następujące środki: 

A. Środki organizacyjne: 
1) Opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych, 
2) Sporządzono i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
w Spółdzielni, 

3) Stworzono procedurę postepowania w sytuacji naruszenia ochrony 
danych osobowych,  

4) opracowano i na bieżąco prowadzi się rejestr czynności przetwarzania 
danych osobowych, 

5) sporządza się umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
6) wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, 
7) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby 

posiadające upoważnienia nadane przez inspektora ochrony danych, 
8) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione 

z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie 
zabezpieczeń systemu informatycznego, 

9) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane 
zostały do zachowania ich w tajemnicy, 

10) przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach 
zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych, 

11) przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie 
przetwarzane są dane osobowe, jest dopuszczalne tylko w obecności 
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osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz 
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych. 

B. Środki techniczne: 
1) Dane osobowe  przetwarzane przy użyciu systemu informatycznego są 

zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem z sieci Internet poprzez 
zastosowanie firewalla oraz programu antywirusowego. 

2) Oprogramowanie antywirusowe oraz firewall wykrywa i eliminuje 
wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, oprogramowanie 
szpiegujące i kradnące hasła oraz inne niebezpieczne oprogramowanie. 

3) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, oraz programu Unisoft, w 
którym są przetwarzane dane osobowe, jest zabezpieczony za pomocą 
procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika 
oraz hasła. 

4) Hasło zabezpieczające składa się z min. 8 znaków, zawierających małe 
i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne. 

5) Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do 
wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych 
osobowych. 

6) Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których 
przetwarzane są dane osobowe. 

7) Sprzęt komputerowy wykorzystywany do przetwarzania danych 
osobowych jest zabezpieczony przed skutkami awarii zasilania (listwy 
antyprzepięciowe, bezpieczna sieć elektryczna) oraz na wypadek braku 
zasilania (UPS). 

C. Środki ochrony fizycznej: 
1) Pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych osobowych, 

zabezpieczone są drzwiami zamykanymi na klucz, a dostęp do nich 
odbywa się wyłącznie w obecności pracowników Spółdzielni. 

2) Zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są 
w szafach zamykanych na klucz i sejfach. 

3) Po ustaniu przydatności dokumentacja papierowa zawierająca dane 
osobowe jest niszczona mechanicznie z użyciem niszczarki  
dokumentów lub dokonuje się takiej ich modyfikacji (pseudonimizacja), 
by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane 
dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. 

4) Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru w gaśnice. 

IX Zadania inspektora ochrony danych osobowych, administratora 
systemu informatycznego oraz osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych 
 

1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania: 
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a) informowanie Administratora oraz pracowników o obowiązkach 
spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów 
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, 

b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów 
o ochronie danych oraz polityk Administratora, 

c) szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych, 
d) udzielania wskazówek Administratorowi w przedmiocie wdrożenia 

odpowiednich i skutecznych środków technicznych, jak również 
organizacyjnych, mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać 
przestrzeganie prawa przez Administratora lub podmiot przetwarzający dane, 
w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego 
z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, 
prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające 
zminimalizować to ryzyko, 

e) udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich 
wykonania w przypadku, gdy Administrator danych przed rozpoczęciem 
przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków 
planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych, 

f) wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 
g) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych, 
h) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony 

danych osobowych, 
i) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony 

danych osobowych. 
2. Administrator systemu informatycznego odpowiedzialny jest za: 

a) Bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego 
oraz baz danych, 

b) Optymalizację wydajności systemu informatycznego, instalacje i konfiguracje 
sprzętu sieciowego i serwerowego, 

c) Instalację i konfiguracje oprogramowania systemowego, sieciowego, 
d) Konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym 

oraz zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem, 
e) Nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych 

urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych, 
f) Współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego oraz 

zapewnienie zapisów  dotyczących ochrony danych osobowych, 
g) Zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, 

sieciowego, 
h) Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji, 
i) Przyznawanie ściśle określonych praw dostępu do informacji w danym 

systemie, 
j) Zmianę lub usprawnienia procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń, 
k) Zarzadzanie licencjami, procedurami ich dotyczącymi, 
l) Prowadzenie profilaktyki antywirusowej. 

3. Do najważniejszych obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych należy: 

a) Znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie 
wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz 
uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do tych danych, 
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b) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz przyjętymi regulacjami, 

c) Zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskały dostęp oraz 
informacji o sposobach ich zabezpieczenia, 

d) Ochrona danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe 
przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub 
zniekształceniem, 

e) Informowanie Inspektora ochrony danych/Administratora o wszelkich 
podejrzeniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach oraz słabościach 
systemu przetwarzającego dane osobowe, 

f) Zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

X Zarządzanie ochroną danych osobowych 
 

1. Za bieżącą, operacyjną ochronę danych osobowych odpowiada każda osoba 
przetwarzająca te dane w zakresie zgodnym z upoważnieniem oraz rolą sprawowaną 
w procesie przetwarzania danych. 

2. Dostęp do danych osobowych powinien być przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy 
koniecznej. 

3. Każda z osób mająca styczność z danymi osobowymi jest zobowiązana do ochrony 
danych osobowych oraz przetwarzania ich w granicach udzielonego jej upoważnienia. 

4. Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych 
osobowych. 

5. Należy stosować adekwatny do zmieniających się warunków i technologii poziom 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją. 
7. Dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie za pomocą autoryzowanych urządzeń 

służbowych. 
8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby 

posiadające upoważnienia nadane przez Inspektora Ochrony danych 
osobowych/Administratora. 

XI Udostępnianie danych  
 

1. Udostępnianie dokumentów i informacji członkom Krynickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy – Zdroju odbywa się na 
podstawie: 
 Art. 18 i 93 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – prawo spółdzielcze, 
 Art. 81  Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, 
 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 (rozporządzenie ogólne 
o ochronie danych), 

 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
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 Statutu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w 
Krynicy – Zdroju. 

2. Członek Spółdzielni ma prawo do otrzymania kserokopii i wglądu do następujących 
dokumentów: 

1) Statutu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w 
Krynicy – Zdroju , 

2) Obowiązujących w Spółdzielni regulaminów, 
3) Uchwał organów Spółdzielni – z wyłączeniem spraw osobowych 

niedotyczących zainteresowanego członka, 
4) Protokołów obrad organów Spółdzielni – z wyłączeniem spraw osobowych 

niedotyczących zainteresowanego członka, 
5) Protokołów lustracji, 
6) Rocznych sprawozdań finansowych, 
7) Umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi i faktur związanych 

z tymi umowami, 
8) Własnych akt członkowsko – mieszkaniowych. 

3. Osoby niebędące członkami Spółdzielni mają prawo do otrzymania kserokopii i do 
wglądu wyłącznie własnych akt mieszkaniowych. 

4. Uprawnienia członków nie obejmują treści protokołów i uchwał organów Spółdzielni, 
których ujawnienie naruszyłoby przepisy Rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Jeżeli w wyżej wymienionych dokumentach znajdują się dane osobowe innych osób 
bądź tajemnice przedsiębiorstw, z którymi Spółdzielnia współpracuje, członek 
otrzymuje kserokopię dokumentu z zaciemnionymi miejscami tych danych w taki 
sposób, aby dane te pozostawały nieujawnione. 

6. Członkowi Spółdzielni nie przysługuje prawo przeglądania między innymi: 
a) Kopii uchwał, dotyczących spraw indywidualnych członków Spółdzielni 

i pracowników, 
b) Akt osobowych pracowników Spółdzielni, w tym również członków Zarządu 

Spółdzielni, 
c) Imiennych list wynagrodzeń wypłacanych przez Spółdzielnię, 
d) Kart do głosowania stanowiących załączniki protokołów Komisji wyborczych, 
e) Stanu zadłużenia lokali, do których nie posiada tytułu prawnego. 

7. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami 
trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, 
że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem 
Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę – w szczególności wówczas, 
gdy umowy te zawierają dane podlegające ochronie na podstawie RODO lub informacje 
te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – osoby trzeciej (art. 11 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), o ile przedsiębiorca ten 
zastrzegł poufność informacji zamieszczonych w umowie. Odmowa powinna być 
wyrażona na piśmie. 

8. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię 
z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie 
Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu 
dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 
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9. Koszty sporządzenia kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2, za wyjątkiem Statutu 
i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni 
wnioskujący o ich otrzymanie. 

10. Warunkiem uzyskania odpisów dokumentów jest uiszczenie opłaty w kasie Spółdzielni 
oraz okazanie dowodu wpłaty w dziale członkowskim. 

11. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami lub uzyskaniem 
odpowiednio odpisu lub kopii dokumentów, zgłasza pisemny wniosek Zarządowi 
zawierający wykaz dokumentów, z którymi chce się zaznajomić lub uzyskać odpis lub 
kopię. 

12. Zarząd Spółdzielni wyznacza termin i miejsce udostępnienia tych dokumentów, nie 
dłuższy jednak niż: 

a) 7 dni, jeżeli wniosek dotyczy Statutu Spółdzielni i regulaminów, 
b) 14 dni, jeżeli wniosek dotyczy pozostałych dokumentów określonych w pkt. 2 

13. Członek może robić notatki z udostępnianych dokumentów. Zabrania się 
fotografowania i skanowania przeglądanych dokumentów.  

14. Przed przystąpieniem do zaznajomienia się z dokumentami albo przed otrzymaniem 
kserokopii dokumentów, które zawierają tajemnicę handlową Spółdzielni, Członek 
Spółdzielni na żądanie pracownika udostępniającego mu dokumenty zobowiązany jest 
złożyć pisemne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w zakresie uzyskanych danych. 

15. W przypadku spraw nieuregulowanych w Polityce stosuje się postanowienia Statutu, 
ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. 

XII Dokonanie obowiązku informacyjnego 
 

1. Jeżeli dane osoby, której one dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas 
pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje: 

a) Swoją tożsamość i dane kontaktowe; 
b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 
c) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania; 
d) Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, 

jeżeli istnieją; 
e) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
f) Informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

g) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
h) Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane 
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 
niepodania danych. 
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XIII Postępowanie w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych 
osobowych 
 

1. Każdy użytkownik w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub naruszenia ochrony 
danych osobowych, zobowiązany jest o tym poinformować Inspektora ochrony danych. 

2. Do typowych zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych należą: 
a) Niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, urządzeń i dokumentów; 
b) Niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu, oprogramowania przed wyciekiem, 

kradzieżą i utrata danych osobowych; 
c) Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników. 

3. Do typowych incydentów bezpieczeństwa danych osobowych należą: 
a) Zdarzenia losowe zewnętrzne (pożar, zalanie wodą, utrata zasilania, utrata 

łączności); 
b) Zdarzenia losowe wewnętrzne (awarie serwera, komputerów, twardych dysków, 

oprogramowania, pomyłki informatyków, użytkowników, utrata, zgubienie 
danych); 

c) Umyślne incydenty (włamanie do systemu informatycznego lub pomieszczeń, 
kradzież danych, sprzętu, wyciek informacji, ujawnianie danych osobom 
nieupoważnionym, świadome zniszczenie dokumentów, danych, działanie 
wirusów i innego szkodliwego oprogramowania). 

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia Inspektor ochrony danych prowadzi 
postępowanie wyjaśniające w toku którego: 

a) Ustala zakres i przyczyny zagrożenia oraz jego ewentualne skutki; 
b) Inicjuje ewentualne działania dyscyplinarne; 
c) Rekomenduje działania prewencyjne (zapobiegawcze) zmierzające do 

eliminacji podobnych zagrożeń w przyszłości; 
d) Dokumentuje prowadzone postepowania. 

5. W przypadku stwierdzenia incydentu naruszenia Inspektor ochrony danych prowadzi 
postepowanie wyjaśniające, w toku którego: 

a) Ustala czas wystąpienia naruszenia, jego zakres, przyczyny, skutki oraz 
wielkość szkód, które zaistniały; 

b) Zabezpiecza ewentualne dowody; 
c) Ustala osoby odpowiedzialne za naruszenie; 
d) Podejmuje działania naprawcze (usuwa skutki incydentu i ogranicza szkody); 
e) Inicjuje działania dyscyplinarne; 
f) Wyciąga wnioski i rekomenduje działania korygujące, zmierzające do eliminacji 

podobnych incydentów w przyszłości; 
g) Dokumentuje prowadzone postępowanie zgodnie z Raportem z naruszenia 

bezpieczeństwa danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1 do Polityki 
bezpieczeństwa. 

XIV Postanowienia końcowe 
 

1. Administrator Danych ma obowiązek zapoznać z treścią Polityki każdego użytkownika. 
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2. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych 
postanowień zawartych w Polityce. 

3. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego 
lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego 
w Polityce, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie 
z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania 
dokumentującego ten przypadek, można wszcząć postepowanie dyscyplinarne. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce maja zastosowanie przepisy Rozporządzenia 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą.  

 

 Załącznik: 
1. Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 
2. Zgłoszenie incydentu naruszenia ochrony danych osobowych 

 

 
 

 


