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POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE (PDS)
Załącznik Nr 2
Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
zmienionej, uaktualnionej

Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz 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 (określane jako: „RODO”)
ustanawia się:
„REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH” w Stowarzyszeniu Polskie Drużyny
Strzeleckie, oraz określa obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
Przez użyte w „REGULAMINIE…” określenia oznaczają:
 Zatrudniający / angażujący – rozumie się Stowarzyszenie Polskie Drużyny
Strzeleckie (PDS), która zatrudnia lub angażuje osoby,
 Dane osobowe – rozumie się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej
pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby,
 Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
a zwłaszcza te, które dokonuje się w systemach informatycznych,
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (I ODO) – rozumie się wyznaczoną
przez Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie, osobę odpowiedzialną za
bezpieczeństwo danych osobowych,
 Zatrudniony / zaangażowany – rozumie się osobę zatrudnioną na umowę
inną niż umowa o pracę
 Obszar
przetwarzania danych osobowych – rozumie się budynki
pomieszczenia lub części pomieszczeń stanowiące obszar, w którym
przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu
komputerowego,
 Naruszenie ochrony danych osobowych
– rozumie się nielegalne
ujawnienie, pozyskanie, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych
osobowych, niepowołany dostęp,
 System informatyczny – rozumie się system informatyczny oraz urządzenia
wchodzące w jego skład i służące do przetwarzania danych osobowych.
§1
Komendant Naczelny w Stowarzyszeniu Polskie Drużyny Strzeleckie, jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo danych osobowych, do którego obowiązków należą czynności określone
niniejszym „Regulaminem...”
§2
1. W Stowarzyszeniu Polskie Drużyny Strzeleckie system informatyczny mogą obsługiwać
wyłącznie osoby zatrudnione i upoważnione przez Komendanta Naczelnego PDS i
odpowiednio przez lokalnych Administratorów zapoznanych z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych.
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2. Osoby zatrudnione wskazane w ust 1. ponoszą odpowiedzialność, w zakresie
wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych, za szkody spowodowane
naruszeniem ochrony danych osobowych – w stopniu odpowiednim do ich zakresu zadań
przy przetwarzaniu danych osobowych.
3. Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich, prowadzi ewidencję osób zatrudnionych
i upoważnionych przez niego do obsługi systemu informatycznego.
§3
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych osoby wskazane
w § 2 ust. 1 oraz inni użytkownicy systemu informatycznego mają obowiązek wstrzymania
się z jakimikolwiek czynnościami dokonywanymi w systemie informatycznym, poza jego
zabezpieczeniem przed dostępem osób nieuprawnionych, oraz niezwłocznego
poinformowania Administratora, Inspektora ODO lub inną upoważnioną przez niego osobę
o fakcie naruszenia.
2. Postanowienia ust. 1. stosuje się również w przypadku, gdy stan urządzeń, zawartość
zbioru danych osobowych, sposób działania systemu informatycznego lub jakość
komunikacji w sieci telekomunikacyjnej, mogą wskazywać na naruszenia ochrony danych
osobowych.
§4
1. Pomieszczenia zajmowane przez Przedstawiciela Polskich Drużyn Strzeleckich –
stanowią obszar przetwarzania danych osobowych.
2. Przebywanie osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych wewnątrz
obszaru przetwarzania danych osobowych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby
wskazanej w § 2 ust 1 i za zgodą Administratora Polskich Drużyn Strzeleckich, lub innej
upoważnionej przez niego osoby.
3. Pomieszczenia określone w ust. 1 powinny być zamykane na czas nieobecności
w nich osób wskazanych w § 2 ust. 1 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieuprawnionych.
§5
1. Osoba korzystająca z przenośnego komputera (laptopa), służącego do przetwarzania
danych osobowych, zobowiązana jest zachować szczególną ostrożność podczas transportu
i przechowywania tego komputera poza obszarem przetwarzania danych osobowych,
w celu zapobieżenia naruszenia ochrony danych osobowych.
2. Osoba wskazana w ust 1. ma obowiązek zabezpieczyć dostęp do komputera HASŁEM
oraz nie zezwalać na używanie komputera osobom nieupoważnionym przez
Stowarzyszenie PDS do dostępu do danych osobowych.
3. Na korzystanie z przenośnego komputera (laptopa) dla potrzeb niniejszego
„Regulaminu…” musi być wyrażona zgoda Administratora Polskich Drużyn Strzeleckich.
§6
1. Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich, przydziela każdemu użytkownikowi systemu
informatycznego osobisty identyfikator dający, w połączeniu z hasłem ustalanym przez
użytkownika, dostęp do systemu informatycznego (o ile zaistnieje taka potrzeba).
2. Hasło dostępu poszczególnego użytkownika podlega zmianie nie rzadziej niż raz na
miesiąc. Długość hasła wynosi nie mniej niż 8 znaków. Wprowadzane hasła są unikalne.
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3. Identyfikator każdego użytkownika zostaje wpisany do ewidencji wskazanej w § 2 ust. 3
wraz z Imieniem i Nazwiskiem użytkownika oraz podlega rejestracji w systemie
informatycznym.
4. Identyfikator użytkownika nie podlega zmianie, a po wyrejestrowaniu użytkownika
z systemu informatycznego nie może być przydzielany innej osobie.
5. Użytkownik systemu informatycznego nie może udostępniać innym osobom własnego
hasła lub identyfikatora w celu uzyskania dostępu do systemu informatycznego.
6. Każdy użytkownik systemu informatycznego ma obowiązek zachować w tajemnicy
indywidualne hasło oraz identyfikator, w szczególności przed osobami nieuprawnionymi do
korzystania z systemu informatycznego.
7. Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich, prowadzi listę użytkowników systemu
informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
§7
Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich jest odpowiedzialny za nadzór nad
funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkownika i kontroli dostępu do
systemu informatycznego.
§8
Użytkownicy systemu informatycznego mają obowiązek stosować następującą procedurę
rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia pracy w systemie:
 bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie
informatycznym może nastąpić wyłącznie po podaniu identyfikatora i hasła
danego użytkownika,
 w przypadku jakiejkolwiek przerwy w pracy w systemie informatycznym
i opuszczenia stanowiska, użytkownik ma obowiązek zamknąć system
w sposób uniemożliwiający innym osobom dostęp do systemu
informatycznego,
 każdy użytkownik systemu informatycznego ma obowiązek korzystania
z systemu informatycznego w sposób uniemożliwiający osobom
nieuprawnionym zapoznanie się z danymi osobowymi znajdującymi się
w systemie informatycznym,
 po zakończeniu pracy użytkownik ma obowiązek zamknąć system w sposób
uniemożliwiający innym osobom dostęp do systemu informatycznego.
§9
1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i osoby upoważnione mają obowiązek
sporządzania KOPII awaryjnych poprzez skopiowanie danych osobowych na płytę CD lub
inny dysk twardy nie rzadziej niż raz na miesiąc (w razie zaistnienia takiej potrzeby).
2. Kopie awaryjne wskazane w ust. 1. przechowywane powinny być w odpowiednio
zabezpieczonych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych
eksploatowane na bieżąco.
3. Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich, lub osoba przez niego upoważniona ma
obowiązek dokonywać okresowego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sprawdzenia KOPII
awaryjnych pod kątem ich przydatności do odtworzenia danych osobowych.
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§ 10
1. Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich – Przedstawiciel lub osoba przez niego
upoważniona ma obowiązek sprawdzania obecności wirusów w systemie informatycznym
za pomocą odpowiednich programów antywirusowych nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. W przypadku wykrycia wirusa, Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich,
Przedstawiciel lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek usunąć wirusy przy
zastosowaniu odpowiednich programów antywirusowych.
§ 11
1. Administrator Polskich Drużyn Strzeleckich lub osoba przez niego upoważniona ma
obowiązek dokonywania okresowych, nie rzadziej niż co 3 miesiące, przeglądów
konserwacji systemu informatycznego.
2. Przed przystąpieniem do przeglądu lub konserwacji systemu informatycznego,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
lub osoba przez niego upoważniona ma
obowiązek sporządzenia kopii awaryjnych zgodnie z § 9 Regulaminu…,
3. Przeglądy i konserwacja systemu informatycznego mogą być wykonywane wyłącznie
przez osoby upoważnione.
4. Przeglądy i konserwacje systemu informatycznego powinny być dokonywane
w sposób uniemożliwiający naruszenie ochrony danych osobowych.
§ 12
1. Urządzenia, dyski lub inne nośniki informatyczne (CD, USB) zawierające dane osobowe
przeznaczone do likwidacji, osoby, wskazane w § 2 ust 1 lub ich przełożeni, mają
obowiązek pozbawić wcześniej zapisów tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to
możliwe uszkodzić je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
2. Urządzenia, dyski tub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe
przeznaczone do naprawy, osoby, wskazane w § 2 ust. 1, mają obowiązek pozbawić o ile
to możliwe, zapisu tych danych, bądź naprawa winna być dokonana pod nadzorem osoby
upoważnionej.
3. Urządzenia, dyski lub inne nośniki informatyczne zawierające dane osobowe
przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi nieuprawnionemu do otrzymania danych
osobowych, osoby, wskazane w § 2 ust. 1 mają obowiązek pozbawić wcześniej zapisu tych
danych.
§ 13
Wszelkie nośniki informacji zawierające dane osobowe oraz wydruki danych osobowych
przechowywane są w pomieszczeniach wspomnianych w § 4 ust. 1.
§ 14
Nośniki informacji oraz wydruki z danymi osobowymi, które nie są przeznaczone do
udostępnienia, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób
niepowołanych.
§ 15
Administrator Stowarzyszenie Polskie Drużyny Strzeleckie lub osoba przez niego wskazana
ma obowiązek kontroli stanu zabezpieczenia pomieszczeń wskazanych w § 4 ust 1 oraz
§ 13 przed dostępem do nich osób niepowołanych.
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§ 16
Użytkownicy systemu informatycznego mają obowiązek zgłaszania Administratorowi lub
osobie
przez
niego
wskazanej
wszelkich
stwierdzonych
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu systemu informatycznego.
§ 17
Wszelkie osoby mające dostęp do danych osobowych mają obowiązek dochowania
ich w tajemnicy.
§ 18
Udostępnianie danych osobowych – każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane
w systemie informatycznym, ma prawo uzyskać na piśmie, w powszechnie zrozumiałej
formie, treść tych danych oraz następujące informacje:
 datę pierwszego wprowadzenia danych osobowych tej osoby,
 źródło pochodzenia danych,
 identyfikator użytkownika wprowadzającego dane,
 jakim uprawnionym podmiotom, kiedy i w jakim zakresie dane zostały
udostępnione,
 dotyczące sprzeciwu osoby, której dane dotyczą przetwarzania danych.
§ 19
Postanowienia niniejszego „Regulaminu…” stosuje się odpowiednio do ręcznego
przetwarzania danych osobowych w „Kartotekach…”, „Skorowidzach…”, „Wykazach…”
i innych zbiorach ewidencyjnych.
§ 20
W sprawach nie objętych niniejszym „Regulaminem…” mają zastosowanie uaktualnione
przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych”, uaktualnione Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Warszawa; dnia 15. 01. 2020 r.

Wykonano w 1 egz. – do powielenia
w wymaganej ilości egzemplarzy
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Załącznik

WYKAZ
osób zapoznanych z „Regulaminem…”
L. p.

Imię i Nazwisko

Data

Podpis

UWAGI

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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REGULAMIN
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawiera 8
(osiem ) stron
(słownie)

ponumerowanych.

Warszawa, 15.01.2020 r.
(Miejscowość i data)
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