
 
ZASADY POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Maciej Migus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka 

Adwokat Maciej Migus, jako administrator danych osobowych (ADO) ustala następujące 

zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych: 

 
1. Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych uważa się każde naruszenie 

prowadzące do zniszczenia danych, ich utracenia, nieuprawnionej zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych 
danych osobowych.  

2. Naruszeniem zasad ochrony danych osobowych jest w szczególności każda utrata, w 

tym zniszczenie nośnika zawierającego takie dane, każdy przypadek uzyskania 

danych przez osoby nieuprawnione, każdy przypadek pozyskania danych niezgodnie 

z przepisami prawa, każdy przypadek naruszenia zabezpieczeń systemów 

informatycznych, który może prowadzić do udostępnienia danych osobom 

nieuprawnionym lub ich utraty. 

3. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych 
administrator zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu zabezpieczenia 
danych.  

4. W przypadku naruszenia ADO dokonuje analizy przypadku naruszenia ochrony 

danych osobowych, szacuje ryzyko wystąpienia podobnych naruszeń w przyszłości i 

określa działania, jakie mają być podjęte w celu wyeliminowania takiego ryzyka i 

prawidłowego zabezpieczenia danych. Niezwłocznie należy podjąć działania w celu 

umożliwienia dalszego przetwarzania danych w sposób bezpieczny.  
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, naruszenie jest 

dokumentowane przez sporządzenie raportu naruszenia ochrony danych osobowych, 

w którym należy wskazać okoliczności naruszenia, jego prawdopodobne skutki oraz 

zalecenia w celu zapobieżenia analogicznym naruszeniom w przyszłości. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, ADO dokonuje 

oceny prawdopodobieństwa naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w wyniku 

naruszenia ochrony danych. Jeżeli prawdopodobieństwo to jest wyższe niż małe, 

ADO bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu. Jeżeli zgłoszenie 

zostanie dokonane po upływie 72 godzin – należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn 

opóźnienia. 
 

7. W sytuacji, gdy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wskutek 

naruszenia ochrony danych osobowych oceniane jest jako wysokie, ADO ma 

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia osób fizycznych, których dane są objęte 



tym ryzykiem o wystąpieniu naruszenia. Zawiadomienie powinno obejmować 

wskazanie osoby do W sytuacji, gdy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych wskutek naruszenia ochrony danych osobowych oceniane jest jako 

wysokie, ADO ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia osób fizycznych, 

których dane są objęte tym ryzykiem o wystąpieniu naruszenia. Zawiadomienie 

powinno obejmować wskazanie osoby do kontaktu w celu umożliwienia osobie 

fizycznej uzyskanie szerszych informacji w zakresie naruszenia, potencjalnych 

konsekwencji naruszenia danych osobowych dla osoby, której te dane dotyczą oraz 

podjętych lub proponowanych środków minimalizujących ryzyko negatywnych 

skutków naruszenia. Zawiadomienie może być dokonane w dowolnej formie, przy 

czym w przypadku dużej liczby osób, gdy ich personalne zawiadomienie 

generowałoby niewspółmierne koszty lub wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku, 

zawiadomienie może być dokonane przez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej firmy lub wydanie publicznego komunikatu. 


