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1. WSTĘP 

1.1. TYPOGRAFIA 

W niniejszym dokumencie zastosowano następującą konwencję typograficzną: 

KONWENCJA TYPOGRAFICZNA ZNACZENIE 

Tekst standardowy Podstawowy tekst dokumentacji. 

TEKST POGRUBIONY Informacja wymagająca uwagi użytkownika. 

Tekst pogrubiony Opis pola dostępnego na ekranie/formatce. 

Tekst pogrubiony Opis przycisku dostępnego w oknie komunikatu/na formatce. 

TEKST PODKREŚLONY Link do odpowiedniego rozdziału. 

Kursywa pogrubiona Opcja dostępna na bocznej, lewej belce. 

Kursywa pogrubiona Opcja dostępna na górnej belce. 

Kursywa pogrubiona Wybór pozycji z listy widocznej na ekranie. 

 

Tekst standardowy 

Opis zdarzenia, polegającego na automatycznym wysłaniu informacji za 

pośrednictwem poczty e-mail. 

 

Tekst standardowy 
Opis dodatkowych elementów na ekranie/formatce. 

 

Tekst standardowy Opcja dostępna dla wskazanych ról. 

 

 Tekst standardowy Dodatkowa wskazówka dla użytkownika. 

  
 Tekst standardowy Ostrzeżenie dla użytkownika. 

 
Odwołanie do opisu zaznaczonego elementu na ekranie. 

  

 

1.2. REJESTR ZMIAN 

WERSJA DATA WPROWADZONE ZMIANY 

1.0. 2017-09-10 Pierwsza wersja dokumentu. 

1.1. 2017-10-20 Korekty redakcyjne. 

1.2. 2017-11-05 Korekty redakcyjne. 

2.1. 2018-05-25 
Opis nowej funkcjonalności dotyczącej generowania nieprawidłowości, 
prowadzenia rejestru ryzyk, czynności przetwarzania, naruszeń i upoważnień. 

3.1. 2019-01-30 Wyodrębnienie funkcjonalności dla Inspektora Ochrony Danych. 

3.5. 2020-04-28 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 20.03.0. 

 

 

4 
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2. LOGOWANIE DO SYSTEMU 

2.1. URUCHAMIANIE APLIKACJI 

Aplikacja dostępna jest pod adresem HTTPS://APP.INTACO.COM.Pl w sekcji dla użytkowników posiadających aktywne 

konta.  

W celu przejścia do sekcji dla zalogowanych użytkowników należy na stronie HTTPS://WWW.INTACO.COM.PL  
w prawym górnym rogu uruchomić opcję ZALOGUJ SIĘ: 

 

 
Rysunek 1. Logowanie do portalu. 

 

2.2. LOGOWANIE DO SYSTEMU 

Po uruchomieniu opcji: 

 ZALOGUJ SIĘ 
Na ekranie pojawi się okno do wprowadzenia danych użytkownika. 
W polu: 

NAZWA − Należy wprowadzić adres e-mail użytkownika. W przypadku gdy bank posiada aktywną usługę Active 

Directory, e-mail ten jest tożsamy z aktualnym adresem, jakiego użytkownik na co dzień używa  

w usłudze Active Directory uruchomionej w banku.  

HASŁO − Należy wprowadzić hasło. W przypadku gdy bank posiada aktywną usługę Active Directory, hasło to 

jest tożsame z aktualnym hasłem do Active Directory, jakiego użytkownik na co dzień używa do 
logowania się do usługi Active Directory uruchomionej w banku. W przeciwnym wypadku, hasło do 

pierwszego logowania zostało dostarczone przez administratora. Hasło to należy przy pierwszym 

logowaniu zmienić. 

 

Po wprowadzeniu prawidłowym wprowadzeniu danych, należy nacisnąć przycisk ZALOGUJ. 
 

2.3. WYBÓR ROLI 

Po udanym logowaniu do systemu, W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK PEŁNI WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ ROLĘ W SYSTEMIE, 

na ekranie pojawi się okno do wyboru roli, zgodnie z którą użytkownik zamierza dokonywać czynności w aplikacji: 

 

https://app.intaco.com.pl/
https://www.intaco.com.pl/
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Rysunek 2. Wybór roli 

 

Po kliknięciu na odpowiednią ikonę przedstawiającą wybraną rolę należy nacisnąć przycisk WYBIERZ. 

 

 

Ponowne uruchomienie okna do wyboru roli bez konieczności ponownego logowania możliwe jest po 

kliknięciu logo aplikacji               widoczne w lewym górnym rogu ekranu. 

 

Po wyborze roli, na ekranie pojawią się kafelki z opcjami do wyboru.  

 
 Rysunek 3. Menu główne 

 

 

Ekran ten będzie się różnił ilością wyświetlanych kafelków w zależności od uprawień roli, z jaką użytkownik 

zalogował się do systemu. 

 

Wybór opcji odbywa się poprzez jednokrotne kliknięcie na wybranym kafelku. W zależności od wyboru, nastąpi przejście 

do wybranej opcji, i tak: 

 

Po wybraniu kafelka REJESTR RYZYK pojawi się okno wyświetlające listę ryzyk, do których użytkownik 

ma dostęp, w postaci opisanej w rozdziale REJESTR RYZYK 

 

Po wybraniu kafelka REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA pojawi się okno wyświetlające listę 

czynności przetwarzania danych osobowych, do których użytkownik ma dostęp, w postaci opisanej w 

rozdziale REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 

Po wybraniu kafelka REJESTR UPOWAŻNIEŃ pojawi się okno wyświetlające listę pracowników, którym 

udzielono upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w postaci opisanej w rozdziale REJESTR 

UPOWAŻNIEŃ 

 

Po wybraniu kafelka REJESTR NARUSZEŃ pojawi się okno wyświetlające listę zarejestrowanych naruszeń 

ochrony danych osobowych, do których użytkownik ma dostęp, w postaci opisanej w rozdziale REJESTR 

NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH 
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Po wybraniu kafelka RAPORTY pojawi się okno wyświetlające listę raportów, w postaci opisanej  

w rozdziale WYBÓR RAPORTU.  

 

Po wybraniu kafelka SŁOWNIKI pojawi się okno wyświetlające słowniki, w postaci opisanej w rozdziale 

SŁOWNIKI 

 

Po wybraniu kafelka PARAMETRYZACJA pojawi się okno do definiowania parametrów systemu opisane 

w rozdziale PARAMETRYZACJA 
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3. NAWIGACJA PO SYSTEMIE 

3.1. GŁÓWNE MENU 

Po zalogowaniu do systemu i ewentualnie wyborze odpowiedniej roli, na ekranie pojawi się główne menu w postaci 

kafelków: 

 
Rysunek 4. Menu główne 

 

Na tym ekranie dostępne są następujące funkcje: 

 

− Logo aplikacji. Kliknięcie powoduje przejście do okna do wyboru roli. 

 

− Główna opcja. Wybór opcji odbywa się poprzez jednokrotne kliknięcie na wybranym kafelku. Ilość i rodzaj 

kafelków jest związany z rolą, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 

 

− Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.  

 

− Przycisk służący do wylogowania z systemu. 

 

− Rola, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

3 

4 

5 
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3.2. GŁÓWNE OKNO 

Po wyborze odpowiedniego kafelka/odpowiedniej opcji, na ekranie pojawi się główne okno aplikacji: 

 
Rysunek 5. Główne okno systemu 

Na tym ekranie dostępne są następujące funkcje: 

 

− Logo aplikacji. Kliknięcie powoduje przejście do okna do wyboru roli. 

 

− Górna belka z opcjami dostępnymi dla danej opcji głównej. 

 

− Belka po lewej stronie z głównymi opcjami systemu. Wybór opcji odbywa się poprzez jednokrotne 

kliknięcie na wybranej opcji. Ilość i rodzaj opcji jest związana z rolą, z jaką użytkownik zalogował się do 

systemu. 

 

− Nazwa aktualnie wyświetlanej opcji na ekranie. 

 

− Tryb w jakim uruchomiona jest dana opcja na ekranie.  

 

− Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika. 

 

− Przycisk służący do wylogowania z systemu. 

 

− Rola, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 

 

− Główna formatka systemu odpowiednia dla uruchomionej opcji i trybu w jakim informacje są 
wyświetlane. 
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3.3. OBSŁUGA KOMUNIKATÓW 

Niektóre czynności wykonane w systemie wymagają dodatkowego potwierdzenia po stronie użytkownika. W takim 

przypadku na ekranie pojawi się komunikat w postaci: 

 
Rysunek 6. Okno komunikatu 

 

W oknie komunikatu dostępne są następujące funkcje: 

 

− Górna belka informująca o opcji, której uruchomienie spowodowało wyświetlenie komunikatu. 

 

− Treść komunikatu. 

 

− Przyciski potwierdzające lub odrzucające wykonanie danej czynności. 

 

 

3.4. OBSŁUGA INFORMACJI 

Po kliknięciu wybranych formatek zawierających dodatkowe informacje (wyszczególnionych w dalszej części 
dokumentacji) pojawi się okno w postaci: 

 
Rysunek 7. Okno informacyjne 

 
W oknie informacyjnym dostępne są następujące funkcje: 

 

− Górna belka informująca o opcji, której uruchomienie spowodowało wyświetlenie informacji. 

 

− Treść informacji. 

 

− Przycisk OK zamykający okno. 

3.5. PARAMETRYZACJA WIDOKÓW TABEL 

W celu parametryzacji widoku wyświetlanych tabel na potrzeby użytkownika, użytkownik ma do dyspozycji następujące 

możliwości: 

 FILTROWANIE 
 SORTOWANIE 

 LICZBA POZYCJI WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE 

 WYSZUKIWANIE 
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3.5.1. FILTROWANIE 

Filtrowanie umożliwia ograniczenie wyświetlanych na ekranie pozycji do wartości, które w swojej nazwie zawierają ciąg 
znaków wprowadzony przez użytkownika. Filtrowanie jest możliwe dla każdego pola widocznego na ekranie.  

 
Rysunek 8. Pola do filtrowania wg fragmentu tekstu 

 

W celu ograniczenia wyświetlanych elementów do wybranych wartości, należy w polu pod nazwą nagłówka wpisać 

fragment tekstu. 

 
Rysunek 9. Wprowadzanie fragmentu tekstu w celu filtrowania 

 
Lista wyświetlanych elementów zostanie ograniczona do pozycji, dla których dane pole zawiera wprowadzony ciąg 

znaków. 

 
Rysunek 10. Filtrowanie wg fragmentu tekstu 

 
Zastosowane filtrowanie jest pamiętane do momentu wylogowania z systemu. 

 

3.5.2. SORTOWANIE 

Listę wyświetlanych elementów można posortować alfabetycznie według każdego pola widocznego na ekranie.  
W tym celu należy kliknąć na znak dostępny obok nagłówka pola: 

 − W celu posortowania listy rosnąco A → Z 

 − W celu posortowania listy malejąco Z → A 

 

 
Rysunek 11. Pola, według których możliwe jest sortowanie 

 

W przypadku dokonania sortowania, dany znak według którego dokonano sortowania zmieni kolor na koralowy .  

 
Rysunek 12. Sortowanie wg pola 
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3.5.3. LICZBA POZYCJI WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE 

Parametryzacja wyglądu ekranu umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika ilości pozycji wyświetlanych na ekranie. Do 
tego służy formatka dostępna nad tabelą: 

 
Rysunek 13. Nawigacja po ekranie 

Użytkownik może wybrać z dostępnej listy następujące wartości: 5, 10, 20, 30, 40, 50. 

W zależności od ilości zdefiniowanych elementów matrycy, możliwa jest nawigacja po poszczególnych ekranach dostępna 

nad tabelą: 

 − Przycisk służy do przejścia do pierwszego ekranu. 

 − Przycisk służy do przejścia do poprzedniego ekranu. 

 − Przycisk służy do przejścia do następnego ekranu. 

 − Przycisk służy do przejścia do ostatniego ekranu. 

Aktualnie wyświetlana strona jest podświetlona kolorem koralowym. 

3.5.4. WYSZUKIWANIE 

W celu wyszukania elementu w tabeli, dla którego w dowolnym polu znajduje się szukany fragment tekstu należy 

skorzystać z opcji wyszukiwania dostępnej pod górną belką. 

 
Rysunek 14. Wyszukiwanie globalne 

 
Wpisanie w to pole dowolnego fragmentu tekstu ograniczy wyświetlane na ekranie pozycje do wartości, dla których  

w dowolnym polu znajduje się szukany tekst. 

 

3.6. PARAMETRYZACJA WIDOKU HARMONOGRAMÓW 

W celu parametryzacji widoku harmonogramu na potrzeby użytkownika, użytkownik ma do dyspozycji następujące 
możliwości: 

 ZMIANA INTERWAŁÓW CZASOWYCH 

 WYSZUKIWANIE 

 WYBÓR ROKU 

 

3.6.1. ZMIANA INTERWAŁÓW CZASOWYCH 

Do zmiany interwałów czasowych wyświetlanego harmonogramu służą opcje dostępne pod górną belką: 

 
− Wyświetlanie harmonogramu w interwałach tygodniowych. 

 
− Wyświetlanie harmonogramu w interwałach miesięcznych. 

 

3.6.2. WYSZUKIWANIE 

W celu wyszukania zalecenia, dla którego w dowolnym polu znajduje się szukany fragment tekstu należy skorzystać z 

opcji wyszukiwania dostępnej pod górną belką: 

 
Rysunek 15. Wyszukiwanie globalne 
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Wpisanie w to pole dowolnego fragmentu tekstu ograniczy wyświetlane na ekranie pozycje do wartości, dla których  

w dowolnym polu znajduje się szukany tekst. 

3.6.3. WYBÓR ROKU 

Wyświetlany harmonogram zamyka się w obrębie jednego roku kalendarzowego. Aby wyświetlić inny niż bieżący rok 

należy z listy rozwijalnej wybrać pożądany rok: 

 
Rysunek 16. Wybór roku dla harmonogramu 
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4. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

4.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

W ramach opcji: 

 Rejestr czynności przetwarzania 

Możliwe jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania realizowanych zarówno jako administrator danych, które w 

danej czynności są przetwarzane jak i jako podmiot przetwarzający dane osobowe.. 

4.2. PRZEGLĄDANIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

4.2.1. TABELA 

W celu przeglądania czynności przetwarzania danych osobowych w postaci tabeli należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr czynności przetwarzania 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, INSPEKTOR 

 

Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się okno z listą czynności: 

 
Rysunek 17. Przegląd czynności przetwarzania- tabela 

Tabela zawiera następujące informacje: 

CZYNNOŚĆ − Nazwa czynności przetwarzania danych osobowych 

KATEGORIA OSÓB − Kategoria osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach danej 

czynności. 

KATEGORIA DANYCH − Kategoria danych osobowych są przetwarzane w ramach danej czynności. 

CEL PRZETWARZANIA − Cele przetwarzania danych osobowych w ramach danej czynności 

ADMINISTRATOR DANYCH − Administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności. 

 
Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranej czynności opisane  

w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEJ CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie go 
przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  
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4.2.2. PARAMETRYZACJA WIDOKU TABELI Z CZYNNOŚCIAMI 

W celu parametryzacji widoku tabeli z czynnościami przetwarzania danych osobowych na potrzeby użytkownika, 
użytkownik ma do dyspozycji następujące możliwości: 

 FILTROWANIE 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 
 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

Opcje te działają analogicznie jak w innych opcjach. 

4.2.3. PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEJ CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

Po kliknięciu na wybraną czynność w opcji: 

 Rejestr czynności przetwarzania → Wybrana czynność 
 

Na ekranie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje: 

 
Rysunek 18. Szczegóły czynności przetwarzania danych 

4.3. REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 

W celu zarejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z opcji: 
 

 Rejestr czynności przetwarzania → DODAJ CZYNNOŚĆ 

_Ref485381964
_Ref485381964
_Ref485381978
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Rysunek 19. Rejestrowanie naruszenia 

po uruchomieniu której, należy uzupełnić następujące informacje: 

NAZWA CZYNNOŚCI * − W tym polu należy wpisać nazwę czynności przetwarzania.  

KATEGORIA OSÓB * − W polu tym należy z listy rozwijalnej wybrać kategorie osób, których dane są 

przetwarzane w ramach tej czynności. 
KATEGORIA DANYCH * − W polu tym należy z listy rozwijalnej wybrać kategorie danych które są 

przetwarzane w ramach tej czynności. 

ADMINISTRATOR 

DANYCH * 
− W tym polu należy wybrać administratora danych osobowych 

przetwarzanych w ramach tej czynności. Jeżeli dla wybranych danych jesteśmy 

administratorem, należy wybrać jednostkę nadrzędną.  

CEL PRZETWARZANIA * − W tym polu należy z listy rozwijalnej wybrać cele przetwarzania danych 

osobowych w ramach danej czynności.  
PODSTAWA 

PRZETWARZANIA * 
− W tym polu należy z listy rozwijalnej wybrać podstawy przetwarzania danych 

osobowych w ramach danej czynności. 

TECHNICZNE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 
− W polu tym można z listy wybrać mechanizmy kontrolne, które stanowią 

techniczne środki bezpieczeństwa dla danej czynności. Na liście pojawiają się 

mechanizmy, które w słowniku mechanizmów kontrolnych mają przypisane, 

że jest to mechanizm techniczny. 

SYSTEM − W tym polu można wybrać systemy informatyczne, które biorą udział w 

przetwarzaniu danych osobowych w ramach tej czynności. 
ORGANIZACYJNE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 
− W polu tym można z listy wybrać mechanizmy kontrolne, które stanowią 

organizacyjne środki bezpieczeństwa dla danej czynności. Na liście pojawiają 

się mechanizmy, które w słowniku mechanizmów kontrolnych mają 

przypisane, że jest to mechanizm organizacyjny. 

DOKUMENT − W tym polu można wybrać dokumenty, które biorą udział w przetwarzaniu 

danych osobowych w ramach tej czynności. 
ODBIORCY, KTÓRYM 

UJAWNIA SIĘ DANE 
− W tym polu można wpisać nazwy odbiorców, którym ujawnia się dane 

osobowe – jeżeli taka sytuacja ma miejsce. 

NAZWA PAŃSTWA 

TRZECIEGO... 
− W tym polu można wpisać nazwę państwa trzeciego lub organizacji, którym 

ujawnia się dane osobowe – jeżeli taka sytuacja ma miejsce. 

PODMIOTY, KTÓRE 

PRZETWARZAJĄ DANE 
− W tym polu można wpisać nazwy podmiotów, którym powierzono 

przetwarzanie tych danych – jeżeli taka sytuacja ma miejsce. 

KATEGORIE 

PRZETWARZAŃ W 

IMIENIU 

ADMINISTRATORA 

− W tym polu można wpisać kategorie przetwarzań jakie wykonujemy w 

imieniu administratora danych jeżeli dane osobowe w ramach tej czynności 

przetwarzamy jako podmiot przetwarzający. 
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PLANOWANY TERMIN 

USUNIĘCIA DANYCH 
− W polu tym jeżeli jest taka możliwość można wpisać termin/okres po jakim 

jesteśmy zobowiązani do usunięcia tych danych osobowych. 

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 
powrót do okna z naruszeniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

4.4. EDYCJA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 

W celu wprowadzenia zmian w zarejestrowanej czynności przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr czynności przetwarzana → Wybrana czynność 

 
Rysunek 20. Edycja czynności przetwarzania 

po uruchomieniu której, można dokonać zmiany w widocznych polach. 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz 
− Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. 

Zaniechanie zapisania i powrót do okna naruszenia umożliwia przycisk ANULUJ.   

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 
Kopiuj − Skopiowanie wybranego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem KOPIUJ potwierdza się czynność skopiowania wybranej czynności. 

Zaniechanie kopiowania i powrót do okna z naruszeniem umożliwia przycisk 
ANULUJ. Skopiowana czynność, na końcu nazwy źródłowej ma automatycznie 

dopisane słowo – „kopia”. Nazwę tę użytkownik może dowolnie zmienić. 

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia. Zaniechanie usunięcia i powrót 

do okna czynności przetwarzania umożliwia przycisk ANULUJ. 
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5. REJESTR NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH 

5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

W ramach opcji: 

 Rejestr naruszeń 

Możliwe jest przeglądanie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych. 

5.2. PRZEGLĄDANIE REJESTRU NARUSZEŃ 

5.2.1. TABELA 

W celu przeglądania wykrytych naruszeń w postaci tabeli należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr naruszeń 

 Rejestr naruszeń → Tabela 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, INSPEKTOR 

 

Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się okno z listą naruszeń: 

 
Rysunek 21. Przegląd naruszeń- tabela 

Tabela zawiera następujące informacje: 

NARUSZENIE − Treść wykrytego naruszenia. 

DATA NARUSZENIA − Data stwierdzenia naruszenia. 

RYZYKO − Ryzyko jakie jest generuje dane naruszenie. 

KATEGORIE OSÓB − Kategorie osób, których dotyczy naruszenie. 

 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego naruszenia opisane  

w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO NARUSZENIA.  
 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie go 

przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  
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5.2.2. PARAMETRYZACJA WIDOKU TABELI Z NARUSZENIAMI 

W celu parametryzacji widoku tabeli z naruszeniami na potrzeby użytkownika, użytkownik ma do dyspozycji następujące 
możliwości: 

 FILTROWANIE 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 
 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

Opcje te działają analogicznie jak w innych opcjach. 

5.2.3. PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO NARUSZENIA 

Po kliknięciu na wybrane naruszenie dostępne w opcji: 

 Rejestr naruszeń → Wybrane naruszenie 
Na ekranie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje: 

 
Rysunek 22. Szczegóły naruszenia ochrony danych 

5.3. REJESTROWANIE NARUSZEŃ 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 

W celu zarejestrowanie naruszenia ochrony danych osobowych należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr naruszeń → DODAJ NARUSZENIE 

_Ref485381964
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Rysunek 23. Rejestrowanie naruszenia 

 

po uruchomieniu której, należy uzupełnić następujące informacje: 
 

OPIS NARUSZENIA * − W tym polu należy wpisać treść stwierdzonego naruszenia ochrony danych 

osobowych.  

CHARAKTER 

NARUSZENIA  
− W polu tym można opisać charakter naruszenia. 

CZYNNOŚĆ 

PRZETWARZANIA 
− Z listy dostępnych wartości można powiązać dane naruszenie z czynnościami 

przetwarzania. 
KATEGORIA OSÓB  − W tym polu należy wybrać kategorię osób, których dotyczy dane naruszenie. 
PRZYBLIŻONA LICZBA 

OSÓB  
− W tym polu należy opisać przybliżoną liczbę osób, dla których ochrona 

danych została naruszona. Może być to wartość liczbowa (np. 5, 20-30 itp. ) 

lub jakościowa (np. Wszystkie dane dotyczące kart płatniczych, Bardzo liczna 

grupa osób itp. )  

DATA STWIERDZENIA 

NARUSZENIA * 
− W tym polu, za pomocą kalendarza należy wybrać datę, kiedy stwierdzono 

naruszenie ochrony danych osobowych.  
OCENA RYZYKA 

NARUSZENIA * 
− W tym polu należy dokonać oceny ryzyka naruszenia pod kątem skutków 

jakie ono za sobą niesie dla administratora danych osobowych lub podmiotu 

przetwarzającego dane. 

OCENA RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB * 

− W tym polu należy dokonać oceny ryzyka naruszenia pod kątem naruszenia 

praw lub wolności osób, których dane dotyczą. 

OKOLICZNOŚCI 

NARUSZENIA 
− W polu tym można opisać okoliczności, jakie towarzyszyły naruszeniu. 

SKUTKI NARUSZENIA − W tym polu można opisać skutki tego naruszenia, zarówno te, które się 

zmaterializują jak i te które ewentualnie mogą się wydarzyć. 

DZIAŁANIA ZARADCZE − W tym polu można opisać, jakie działania zaradcze podejmuje administrator 

danych lub podmiot przetwarzający aby minimalizować skutki naruszenia 
wprowadzone w poprzednim polu. 

POWIĄZANE ZALECENIA − W tym polu należy wybrać zalecenia, które zostały utworzone w systemie w 

celu np. minimalizowania skutków naruszenia lub minimalizowania ryzyka 

ewentualnego wystąpienia podobnego naruszenia. 

PODLEGA ZGŁOSZENIU 

DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

− Pole to zaznaczamy w sytuacji, kiedy mamy obowiązek zgłosić dane naruszenie 

do organu nadzorczego. Brak zaznaczenia tego pola, w sytuacji kiedy takie 
zgłoszenie jest wymagane, będzie skutkowało komunikatem informacyjnym o 

nieprawidłowym wypełnianiu obowiązku dotyczącego zgłoszenia. 
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DATA ZGŁOSZENIA − W tym polu, za pomocą kalendarza należy wybrać datę, kiedy zgłoszono 

naruszenie do organu nadzorczego. 

ORGAN NADZORCZY − W polu tym wpisujemy, komu zgłosiliśmy naruszenie, jeżeli mamy obowiązek 

jego zgłoszenia. 

PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA − W tym polu, w przypadku gdy nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia 

naruszenia w ciągu 72 godzin, należy wpisać przyczyny opóźnienia. Brak 

uzupełnienia tego pola, w sytuacji kiedy podanie przyczyny jest wymagane, 

będzie skutkowało komunikatem informacyjnym o nieprawidłowym 
wypełnianiu obowiązku dotyczącego zgłoszenia. 

PODLEGA ZGŁOSZENIU 

OSOBIE, KTÓREJ DANE 

DOTYCZĄ 

− Pole to zaznaczamy w sytuacji, kiedy mamy obowiązek zawiadomić osoby, 

których dane dotyczą o wystąpieniu naruszenia. Brak zaznaczenia tego pola, 

w sytuacji kiedy takie zawiadomienie jest wymagane, będzie skutkowało 

komunikatem informacyjnym o nieprawidłowym wypełnianiu obowiązku 
dotyczącego zawiadomienia osób. 

DATA ZGŁOSZENIA − W tym polu, za pomocą kalendarza należy wybrać datę, kiedy powiadomiono 

osoby fizyczne o naruszeniu ochrony ich danych. 

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 
Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania naruszenia. Po potwierdzeniu 

chęci zapisania następuje sprawdzenie prawidłowości wypełnienia obowiązku zgłoszenia 
naruszenia poprzez ewentualne poinformowanie użytkownika o nieprawidłowościach. I 

tak: 

 

WARUNEK KOMUNIKAT 

Jeżeli OCENA 

RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB < 3 

(Ryzyko większe niż 

najniższe na skali o 

np. ID=2) i 
PODLEGA 

ZGŁOSZENIU DO 

ORGANU = False  

W przypadku gdy ryzyko wynikające z naruszenia jest 

większe niż niskie, Administrator Danych ma obowiązek 

poinformować o naruszeniu Organ Nadzorczy. 
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Jeżeli OCENA 

RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB = 1 

(Najwyższe ryzyko 
na skali o ID=1) i 

PODLEGA 

ZGŁOSZENIU OSOBIE 

= False 

 
Jeżeli DATA 

ZGŁOSZENIA 

NARUSZENIA = 
Wartość i różnica 

między DATA 

ZGŁOSZENIA 

NARUSZENIA i DATA 

STWIERDZENIA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

> 3 dni robocze i 

PRZYCZYNY 

OPÓŹNIENIA = Puste 

 

 

Komunikaty te nie uniemożliwiają zapisania naruszenia. Są jedynie 
komunikatami informacyjnymi. 

 

Zaniechanie zapisania i powrót do okna z naruszeniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

5.4. EDYCJA NARUSZEŃ 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 
W celu wprowadzenia zmian w zarejestrowanym naruszeniu ochrony danych osobowych należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr naruszeń → Wybrane naruszenie 

 

W przypadku gdy naruszenie podlegało zgłoszeniu do 

Organu Nadzorczego i Administrator Danych nie wypełnił 

tego obowiązku z ciągu 72 h, muszą być podane przyczyny 

opóźnienia. 

W przypadku gdy ryzyko wynikające z naruszenia jest 

wysokie, Administrator Danych ma obowiązek zawiadomić  

o naruszeniu osoby, których dane dotyczą. 
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Rysunek 24. Edycja naruszenia 

po uruchomieniu której, można dokonać zmiany w widocznych polach. 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania naruszenia. Przy zapisywaniu 

naruszenia, system kontroluje prawidłowość wypełniania obowiązku informacyjnego w 
stosunku do organu nadzorczego jak i w stosunku do osób, których dane dotyczą. 

I tak: 

 

WARUNEK KOMUNIKAT 

Jeżeli OCENA 

RYZYKA NARUSZENIA 

PRAW I WOLNOŚCI 

OSÓB < 3 (Ryzyko 

większe niż 

najniższe na skali o 

np. ID=2) i 
PODLEGA 

ZGŁOSZENIU DO 

ORGANU = False  
Jeżeli OCENA 

RYZYKA NARUSZENIA 

PRAW I WOLNOŚCI 

OSÓB = 1 

(Najwyższe ryzyko 
na skali o ID=1) i 

PODLEGA 

ZGŁOSZENIU OSOBIE 

= False 

 
Jeżeli DATA 

ZGŁOSZENIA 

NARUSZENIA = 

Wartość i różnica 

między DATA 

ZGŁOSZENIA 

NARUSZENIA i DATA 

STWIERDZENIA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

> 3 dni robocze i 

PRZYCZYNY 

OPÓŹNIENIA = Puste 

 

 

Komunikaty te nie uniemożliwiają zapisania naruszenia. Są jedynie 
komunikatami informacyjnymi. 

 

Zaniechanie zapisania i powrót do okna naruszenia umożliwia przycisk ANULUJ.   

W przypadku gdy ryzyko wynikające z naruszenia jest 

większe niż niskie, Administrator Danych ma obowiązek 

poinformować o naruszeniu Organ Nadzorczy. 

W przypadku gdy ryzyko wynikające z naruszenia jest 

wysokie, Administrator Danych ma obowiązek zawiadomić  

o naruszeniu osoby, których dane dotyczą. 

W przypadku gdy naruszenie podlegało zgłoszeniu do 

Organu Nadzorczego i Administrator Danych nie wypełnił 

tego obowiązku z ciągu 72 h, muszą być podane przyczyny 

opóźnienia. 
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Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 
Kopiuj − Skopiowanie wybranego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem KOPIUJ potwierdza się czynność skopiowania wybranego naruszenia. 

Zaniechanie kopiowania i powrót do okna z naruszeniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

Skopiowane naruszenie, na końcu nazwy źródłowej ma automatycznie dopisane słowo – 

„kopia”. Nazwę tę użytkownik może dowolnie zmienić. 

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia. Zaniechanie usunięcia i powrót 

do okna naruszenia umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Dodaj do rejestru 

ryzyk 
− Ewidencja bieżącego naruszenia w REJESTRZE RYZYK opisana w rozdziale 

DODAWANIE NARUSZEŃ DO REJESTRU RYZYK 

 

 

5.5. DODAWANIE NARUSZEŃ DO REJESTRU RYZYK 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

W przypadku, gdy użytkownik zarejestruje naruszenie ochrony danych osobowych, ma możliwość przeniesienia tego 
naruszenia do rejestru ryzyk, aby nie było konieczności odrębnej ewidencji ryzyka w rejestrze ryzyk. Przeniesienie ryzyka 

wynikającego z naruszenia do rejestru ryzyk odbywa się za pomocą opcji: 

 

 Rejestr naruszeń → WYBRANE NARUSZENIE → Dodaj do rejestru ryzyk 
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Rysunek 25. Dodawanie naruszenia do rejestru ryzyk 

Po uruchomieniu tej opcji, wybrane naruszenie zapisuje się Rejestrze Ryzyk, a użytkownikowi na ekranie pojawia się 

formatka z Rejestru Ryzyk, którą powinien uzupełnić w pozostałych polach lub dokonać zmian w polach automatycznie 

uzupełnionych przez system – jeżeli jest to konieczne: 

 
Rysunek 26. Uzupełnianie rejestru ryzyk 

 
W przypadku, gdy dane naruszenie znajduje się w rejestrze ryzyk w prawym górnym roku pojawi się ikona symbolizująca 

ten stan: 
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Rysunek 27. Informacja o tym, naruszenie jest już w rejestrze ryzyk.  

Jeżeli dane naruszenie jest już rejestrze ryzyk, to przy uruchomieniu tej opcji Dodaj do rejestru ryzyk użytkownik 

zostanie poinformowany, że: „Wybrane naruszenie zostało już zarejestrowane w rejestrze ryzyk”. 

Po kliknięciu na ikonę symbolizującą, że dane naruszenie zostało już zarejestrowane w rejestrze ryzyk - , użytkownik 
zostanie przeniesiony do formatki danego ryzyka w Rejestrze ryzyk.   
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6. REJESTR UPOWAŻNIEŃ 

6.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

W ramach opcji: 

 Rejestr upoważnień 

Możliwe jest prowadzenie ewidencji: 

 Upoważnień do przetwarzania danych osobowych; 

 Systemów informatycznych, do których użytkownik ma mieć dostęp; 
 Szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych; 

 Podpisanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; 

6.2. PRZEGLĄDANIE REJESTRU UPOWAŻNIEŃ 

6.2.1. TABELA 

W celu przeglądania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w postaci tabeli należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr czynności przetwarzania 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, INSPEKTOR, PRACOWNIK 

 

Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się okno z upoważnień: 

 
Rysunek 28. Przegląd upoważnień- tabela 

Tabela zawiera następujące informacje: 
IMIĘ I NAZWISKO − Imię i nazwisko użytkownika, któremu nadano upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych. 

JEDNOSTKA − Jednostka, do której przypisany jest dany użytkownik. 

 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego upoważnienia opisane  

w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO UPOWAŻNIENIA 
 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie go 

przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  
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6.2.2. PARAMETRYZACJA WIDOKU TABELI Z UPOWAŻNIENIAMI 

W celu parametryzacji widoku tabeli z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych na potrzeby użytkownika, 
użytkownik ma do dyspozycji następujące możliwości: 

 FILTROWANIE 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 
 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

Opcje te działają analogicznie jak w innych opcjach. 

6.2.3. PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO UPOWAŻNIENIA 

Po kliknięciu na wybrane upoważnienie w opcji: 

 Rejestr upoważnień → Wybrane upoważnienie 
 

Na ekranie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje: 

 
Rysunek 29. Szczegóły upoważnienia 

6.3. REJESTROWANIE UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 

W celu zarejestrowania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr upoważnień → DODAJ UPOWAŻNIENIE 

_Ref485381964
_Ref485381964
_Ref485381978
_Ref485381978
_Ref485382002
_Ref485382002
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Rysunek 30. Rejestrowanie upoważnienia 

po uruchomieniu której, należy uzupełnić następujące informacje: 

PRACOWNIK * − W tym polu należy wybrać użytkownika, którego chcemy upoważnić do 

przetwarzania danych osobowych. 

DATA UPOWAŻNIENIA * − W polu tym należy wprowadzić datę nadania uprawnień do przetwarzania 

danych osobowych. 

STANOWISKO − W polu tym automatycznie pojawi się stanowisko, na jakim jest zatrudniony 

pracownik.  
CZYNNOŚĆ 

PRZETWARZANIA * 
− W tym polu należy wybrać czynności przetwarzania, w których bierze udział 

użytkownik.  

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z upoważnieniem umożliwia przycisk ANULUJ. 
 

Dodaj dane 

szczegółowe 

− Generowanie szczegółowych danych dotyczących zakresu upoważnienia do każdego 
systemu, za pośrednictwem którego realizowane są czynności przetwarzania danych 

przypisanych do użytkownika. Opcja ta została opisana w rozdziale REJESTROWANIE 

UPRAWNIEŃ DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 
Generuj 

upoważnienie 

− Generowanie upoważnienia dla danego pracownika na podstawie informacji z 

rejestru. Opcja ta została opisana w rozdziale GENEROWANIE UPOWAŻNIENIA DO 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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6.4. REJESTROWANIE UPRAWNIEŃ DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 
W celu wprowadzenia informacji dotyczących systemów, do których powinien mieć użytkownik w związku z 

uczestniczeniem w wybranych czynnościach przetwarzania należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE → Dodaj szczegółowe dane 
Aplikacja weryfikuje czynności przetwarzania, przypisane do danego użytkownika i na tej podstawie automatycznie 

wyświetla systemy informatyczne, do których ma mieć dostęp użytkownik. 

 
Rysunek 31. Rejestrowanie uprawnień do systemu 

 

W tabeli, obok nazwy systemu, można uzupełnić następujące pola: 

IDENTYFIKATOR W SYSTEMIE − Identyfikator w systemie informatycznym, do którego ma dostęp 

użytkownik. 
ZAKRES UPRAWNIEŃ − Zakres uprawnień do danego systemu, do wyboru są następujące wartości: 

 Pełny zakres  

 Wprowadzanie danych  

 Edycja danych 

 Usuwanie danych 
 Podgląd danych 

DATA NADANIA UPRAWNIEŃ − Data nadania uprawnień do systemu, jeżeli jest inna niż data generowania 

upoważnienia. 

DATA USTANIA UPRAWNIEŃ − Data ustania uprawnień do systemu. 

  

Po wprowadzeniu szczegółowych danych dotyczących uprawnień do systemów informatycznych dostępne są opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z upoważnieniem umożliwia przycisk ANULUJ. 
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Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

6.5. EWIDENCJA SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 
W celu ewidencji szkolenia, w którym brał udział wybrany pracownik należy kliknąć przycisk: 

 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE→ DODAJ SZKOLENIE 

 
Rysunek 32. Rejestrowanie szkoleń dotyczących ochrony danych 

W tabeli SZKOLENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH pojawi się wówczas pusty wiersza do wprowadzenia 

informacji o szkoleniu: 

NAZWA − W polu tym należy wprowadzić nazwę szkolenia, w którym uczestniczył 

pracownik.  

PODMIOT − W polu tym należy wprowadzić nazwę podmiotu, który organizował 

szkolenie. 

DATA  − W polu tym należy wprowadzić datę szkolenia. 

Po wprowadzeniu szczegółowych danych dotyczących szkolenia dostępne są opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z upoważnieniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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6.6. GENEROWANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 
W celu wygenerowania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z uzupełnionymi informacjami z rejestru 

upoważnień należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE → Generuj upoważnienie 
 

Po uruchomieniu tej opcji, na podstawie informacji wprowadzonych do rejestru upoważnień wygenerowane zostanie 

upoważnienie i automatycznie zostanie ono pobrane na dysk lokalny w postaci pliku *.doc. 

6.7. EDYCJA UPOWAŻNIENIA 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR. 

 

W celu wprowadzenia zmian w zarejestrowanym upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych należy skorzystać 
z opcji: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE  

 
Rysunek 33. Edycja upoważnienia 

po uruchomieniu której, można dokonać zmiany w widocznych polach. 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z upoważnieniem umożliwia przycisk ANULUJ. 
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Kopiuj − Skopiowanie wybranego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem KOPIUJ potwierdza się czynność skopiowania wybranej czynności. 

Zaniechanie kopiowania i powrót do okna z upoważnieniem umożliwia przycisk 

ANULUJ.  

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanego upoważnienia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia. Zaniechanie usunięcia i powrót 
do okna z upoważnieniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
Dodaj dane 

szczegółowe 

− Generowanie szczegółowych danych dotyczących zakresu upoważnienia do każdego 

systemu, za pośrednictwem którego realizowane są czynności przetwarzania danych 

przypisanych do użytkownika. Opcja ta została opisana w rozdziale REJESTROWANIE 

UPRAWNIEŃ DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
 

Generuj 

upoważnienie 

− Generowanie upoważnienia dla danego pracownika na podstawie informacji z 
rejestru. Opcja ta została opisana w rozdziale GENEROWANIE UPOWAŻNIENIA DO 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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7. REJESTR RYZYK 

7.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

W ramach opcji: 

 Rejestr ryzyk 

Możliwe jest zarządzanie ryzykiem w zakresie: 

 Identyfikacji ryzyka; 

 Szacowania i oceny ryzyka; 
 Kontroli ryzyka; 

 Monitorowania ryzyka; 

7.2. PRZEGLĄDANIE REJESTRU RYZYK 

7.2.1. TABELA 

W celu przeglądania ryzyk w postaci tabeli należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr ryzyk 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR, INSPEKTOR, PRACOWNIK 

 

Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się okno z ryzykami: 

 
Rysunek 34. Przegląd ryzyk- tabela 

Tabela zawiera następujące informacje: 
OPIS RYZYKA − Ogólny opis ryzyka. 
ŹRÓDŁO − Źródło ryzyka. 
RODZAJ/KONTEKST − Rodzaj ryzyka lub kontekst oceny ryzyka. 
RYZYKO OGÓLNE − Poziom ryzyka w stosunku do jednostki. 
RYZYKO DOT. PRAW OSÓB − Poziom ryzyka w stosunku do osób fizycznych, jeżeli dotyczy danych osobowych. 

STATUS − Status ryzyka (Aktywne, Nieaktywne, Zmaterializowane) 

 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego ryzyka opisane  

w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO RYZYKA 
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Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie go 

przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  

 

7.2.2. PARAMETRYZACJA WIDOKU TABELI Z RYZYKAMI 

W celu parametryzacji widoku tabeli z ryzykami na potrzeby użytkownika, użytkownik ma do dyspozycji następujące 
możliwości: 

 FILTROWANIE 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

 BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA. 

Opcje te działają analogicznie jak w innych opcjach. 

7.2.3. PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO RYZYKA 

Po kliknięciu na wybrane ryzyko w opcji: 

 Rejestr ryzyk → Wybrane ryzyko 
 
Na ekranie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje: 

 
Rysunek 35. Szczegóły ryzyka 

7.3. REJESTROWANIE RYZYKA  

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR, AUDYTOR, PRACOWNIK. 

 
Rejestracji ryzyka w rejestrze ryzyk można dokonać na trzy sposoby: 

 Przenoszenie wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości do rejestru ryzyk. Funkcjonalność została opisana w 

rozdziale BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA.  

 Przenoszenie stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych do rejestru ryzyk. Funkcjonalność została 
opisana w rozdziale DODAWANIE NARUSZEŃ DO REJESTRU RYZYK 

 Ręczna ewidencja ryzyka w rejestrze ryzyk, w opcji: 

 

 Rejestr ryzyk → DODAJ RYZYKO 

_Ref485381964
_Ref485381964
_Ref485381978
_Ref485381978
_Ref485382002
_Ref485382002
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Rysunek 36. Rejestrowanie ryzyka 

po uruchomieniu której, należy uzupełnić następujące informacje: 

ŹRÓDŁO * − W tym polu należy z dostępnej listy wybrać źródło ryzyka. Do wyboru są 

następujące wartości: 

 Nieprawidłowość wykryta podczas kontroli 

 Naruszenie ochrony danych osobowych 

 Ocena skutków dla ochrony danych 
 Czynnik zewnętrzny o charakterze prawnym 

 Czynnik zewnętrzny o charakterze społecznym 

 Czynnik zewnętrzny dotyczący podmiotu zewnętrznego 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący struktury organizacyjnej 
 Czynnik wewnętrzny dotyczący procedur i procesów 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący strategii i polityki 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący środowiska teleinformatycznego 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący nowych produktów 

 Inny czynnik zewnętrzny 
 Inny czynnik wewnętrzny 

DATA IDENTYFIKACJI 

RYZYKA * 
− W polu tym należy wprowadzić datę identyfikacji ryzyka.  

RODZAJ 

RYZYKA/KONTEKST  
− W polu tym należy wpisać rodzaj ryzyka lub kontekst, dla którego 

przeprowadza się ocenę ryzyka.  
OPIS  * − W tym polu należy opisać na czy polega ryzyko.   
POSTĘPOWANIE Z 

RYZYKIEM 
− W tym polu należy z dostępnej listy wybrać sposób postępowania z ryzykiem. 

Do wyboru są następujące wartości: 

 Redukcja ryzyka 

 Akceptacja ryzyka 

 Unikanie ryzyka 

 Przeniesienie ryzyka 
UZASADNIENIE DECYZJI − W polu tym należy opisać uzasadnienie decyzji dotyczącej wybranego 

sposobu postępowania z ryzykiem.  

ZALECENIA − W tym miejscu można powiązać zalecenia, jakie zostały wprowadzone do 

systemu z danym ryzykiem.  

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA * 
− W tym polu należy z dostępnej listy pracownika, który będzie odpowiedzialny 

za dane ryzyko. Osoba ta będzie mogła poddawać edycji dane ryzyko. 

STATUS RYZYKA − W tym polu należy z dostępnej listy wybrać aktualny status ryzyka. Do 

wyboru są następujące wartości: 
 Aktywne 

 Nieaktywne 
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 Zmaterializowane 

POZIOM RYZYKA 

REZYDUALNEGO 
− W polu tym należy określić poziom ryzyka po zastosowaniu działań, 

zabezpieczeń i podstępowania z ryzykiem w stosunku do jednostki.  

POZIOM RYZYKA 

REZYDUALNEGO 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB 

− W polu tym należy określić poziom ryzyka po zastosowaniu działań, 

zabezpieczeń i podstępowania z ryzykiem w stosunku do osób fizycznych.  

INFORMACJE 

DODATKOWE 
− W polu tym można wpisać dowolne dodatkowe informacje. 

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 
Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z ryzykiem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

7.4. EDYCJA RYZYKA 

 
Opcja dostępna dla roli: INSPEKTOR, AUDYTOR, PRACOWNIK. 

 

W celu wprowadzenia zmian w zarejestrowanym ryzyku należy skorzystać z opcji: 

 Rejestr ryzyk → WYBRANE RYZYKO  

 
Rysunek 37. Edycja ryzyka 
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po uruchomieniu której, można dokonać zmiany w widocznych polach. 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i powrót 

do okna z ryzykiem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
Kopiuj − Skopiowanie wybranego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem KOPIUJ potwierdza się czynność skopiowania wybranej czynności. 

Zaniechanie kopiowania i powrót do okna z ryzykiem umożliwia przycisk ANULUJ.  

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanego ryzyka. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia. Zaniechanie usunięcia i powrót 
do okna z ryzykiem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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8. RAPORTY 

8.1. WYBÓR RAPORTU 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 
Po uruchomieniu opcji: 

 Raporty 
Pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru raportu: 

 
Rysunek 38. Wybór raportu 

Do wyboru raportu służą opcje dostępne na górnej belce: 

 
Raport z rejestru czynności 

przetwarzania 

− Raport generujący sparametryzowany raport z rejestru czynności 

przetwarzania dla administratora danych oraz podmiotu 

przetwarzającego. 

 
Raport z rejestru ryzyk − Raport generujący sparametryzowany raport z rejestru ryzyk. 

 
Raport z rejestru naruszeń − Raport generujący sparametryzowany raport z rejestru naruszeń 

wraz z informacjami o realizacji obowiązku informacyjnego 

dotyczącego zgłaszania naruszeń. 

 
Raport z rejestru upoważnień − Raport generujący sparametryzowany raport z rejestru 

upoważnień. 

 

8.2. GENEROWANIE RAPORTÓW 

8.2.1. FORMAT RAPORTU 

Po uruchomieniu dowolnego raportu z opcji Raporty na ekranie pojawi się okno, w którym oprócz parametrów danych, 

z których ma być przygotowany raport, użytkownik musi w polu: 
 

TYP PLIKU − dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, doc. 

NAZWA RAPORTU − wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje dany raport.  
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Po wprowadzeniu tych danych i wyborze wymaganych parametrów, w celu wygenerowania raportu należy uruchomić 

przycisk Generuj. 
 

 

W czasie trwania generowania raportu użytkownik może korzystać z pozostałych opcji w aplikacji, a w 

sytuacji, gdy raport będzie już wygenerowany i gotowy do pobrania. Aplikacja poinformuje użytkownika o 

tym fakcie, wyświetlając w prawym górnym rogu komunikat o treści RAPORT UKOŃCZONY – „NAZWA 

RAPORTU” JEST GOTOWY DO POBRANIA 

 
 

8.2.2. REJESTR WYGENEROWANYCH RAPORTÓW 

W każdej opcji dotyczącej generowania raportu dostępne jest zestawienie wygenerowanych raportów w postaci 

następującej tabeli: 

 

 
W tabeli tej, użytkownik w dowolny sposób może filtrować, sortować i wyszukiwać (analogicznie jak w pozostałych 

opcjach w aplikacji) dane zawarte w tym zestawieniu. 

 

 

Użytkownik z rolą: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI ma podgląd we wszystkie wygenerowane w 

danej opcji raporty, AUDYTOR – tylko wygenerowane przez siebie. 

 

Raporty mogą przyjmować jeden z czterech dostępnych statusów: 

 

 GOTOWY − Raport został prawidłowo wygenerowany i jest gotowy do pobrania. 
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−  

 PRZYGOTOWYWANY − Raport jest w trakcie generowania. 

−  

 WYGASŁY − Raport został wygenerowany co najmniej 7 dni temu i nie jest już dostępny do 

pobrania. 

 BŁĄD − Wystąpił błąd podczas generowania raportu.  

 

8.2.3. POBIERANIE RAPORTU 

W przypadku gdy raport ma status Gotowy, można go pobrać na lokalny komputer. W tym celu należy kliknąć opcję 

Pobierz w wierszu odpowiadającym danemu raportowi, który chcemy pobrać: 

 
 

8.3. RAPORT Z REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

8.3.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA REALIZOWANYCH JAKO ADMINISTRATOR DANYCH  zawiera 

następujące informacje: 
 Dane administratora danych (nazwa, adres, telefon, e-mail) 

 Dane inspektora ochrony danych osobowych 

 Cele przetwarzania 

 Podstawy przetwarzania 
 Kategorie osób 

 Kategorie danych 

 Kategorie odbiorców 

 Informacje o przekazaniu do państwa trzeciego 

 Planowany termin usunięcia 
 Mechanizmy kontrolne dla zabezpieczeń technicznych 

 Systemy dla zabezpieczeń technicznych 

 Mechanizmy kontrolne dla zabezpieczeń organizacyjnych 

 Dokumenty dla zabezpieczeń organizacyjnych 

Raport z REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA REALIZOWANYCH JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY  zawiera 
następujące informacje: 

 Dane podmiotu przetwarzającego (nazwa, adres, telefon, e-mail) 

 Dane inspektora ochrony danych osobowych 

 Cele przetwarzania 
 Czynność przetwarzania danych osobowych 

 Administratora danych 

 Kategoria przetwarzania dokonywana w imieniu administratora 

 Cele przetwarzania 

 Podstawy przetwarzania 
 Kategorie osób 

 Kategorie danych 

 Informacje o przekazaniu do państwa trzeciego 

 Mechanizmy kontrolne dla zabezpieczeń technicznych 
 Systemy dla zabezpieczeń technicznych 

 Mechanizmy kontrolne dla zabezpieczeń organizacyjnych 
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 Dokumenty dla zabezpieczeń organizacyjnych  

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 
RAPORTY. 

 

8.3.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Raport z rejestru czynności przetwarzania 
 

Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 

 
Rysunek 39. Parametryzacja raportu – Raport z rejestru czynności przetwarzania 

 

W polu: 
TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport.  

JAKO ADMINISTRATOR DANYCH − Pole to należy zaznaczyć jeżeli raport ma być wykonany dla czynności, dla 

których jednostka jest administratorem danych przetwarzanych w ramach 

tych czynności. 
JAKO PODMIOT 

PRZETWARZAJĄCY 
− Pole to należy zaznaczyć jeżeli raport ma być wykonany dla czynności, dla 

których jednostka jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w ramach 

tych czynności. 

KATEGORIA DANYCH − W polu tym można wybrać kategorie danych, do których ma być ograniczony 

raport. 

CELE PRZETWARZANIA − W polu tym można wybrać cele przetwarzania, do których ma być ograniczony 

raport. 
ZABEZPIECZENIA 

ORGANIZACYJNE 
− W polu tym można wybrać zabezpieczenia organizacyjne, które są stosowane 

dla danych czynności przetwarzania. 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE − W polu tym można wybrać zabezpieczenia techniczne, które są stosowane dla 

danych czynności przetwarzania. 

PROCES − W polu tym można wybrać proces, w ramach którego wykonywane są dane 

czynności przetwarzania. 
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JEDNOSTKA − W polu tym można wybrać jednostkę, która realizuje dane czynności 

przetwarzania. 

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

8.4. RAPORT Z REJESTRU NARUSZEŃ 

8.4.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z REJESTRU NARUSZEŃ zawiera następujące informacje: 

Dotyczące naruszenia: 
 Opis naruszenie 

 Data stwierdzenia naruszenia 

 Ryzyko jakie generuje dane naruszenie dla administratora danych oraz dla osób, których dane dotyczą 

 Czynności przetwarzania danych powiązane z danym naruszenie 

 Kategoria osób 
 Przybliżona liczba osób 

 Charakter naruszenia 

 Okoliczności, jakie towarzyszyły naruszeniu  

 Ocena skutków naruszenia 
 Działania zaradcze 

Dotyczące obowiązku informacyjnego: 

 Czy naruszenie podlega zgłoszeniu do organu nadzorczego 

 Data zgłoszenia do organu nadzorczego 

 Organ nadzorczy, któremu zgłosiliśmy naruszenie, jeżeli mamy obowiązek jego zgłoszenia 
 Przyczyny opóźnienia 

 Czy naruszenie wymaga powiadomienia osoby, której dane dotyczą 

 Data zgłoszenia 

 Czy obowiązek informacyjny prawidłowo wypełniony? 
Dotyczące zaleceń powiązanych: 

 Powiązane z danym naruszeniem zalecenie 

 Sposób realizacji tego zalecenia 

 Status zalecenia 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

8.4.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Raport z rejestru naruszeń 
 

Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 
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Rysunek 40. Parametryzacja raportu – Raport z rejestru naruszeń 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport.  

KATEGORIA OSÓB − Można wybrać nazwę kategorii osób, dla której ma być wygenerowany raport.  

POZIOM RYZYKA − Można dokonać wyboru poziomu ryzyka, jakie generują naruszenia, które mają 

się znaleźć w raporcie.  
ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  
KONTROLA OBOWIĄZKU 

INFORMACYJNEGO 
− Pole to należy zaznaczyć w przypadku, gdy na raporcie mają się znaleźć 

komunikaty dotyczące nieprawidłowego wypełnienia obowiązku 

informacyjnego w stosunku do organów nadzorczych oraz osób, których dane 

dotyczą. 

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

8.5. RAPORT Z REJESTRU UPOWAŻNIEŃ 

8.5.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z REJESTRU UPOWAŻNIEŃ zawiera następujące informacje: 

Dotyczące osoby, której udziela się upoważnienia: 
 Imię i nazwisko 

 Jednostka 

 Data upoważnienia 

 Czynność przetwarzania 
 Kategorie osób 

 Kategorie danych 

Dotyczące systemów informatycznych, do których dana osoba ma dostęp: 

 System 

 Identyfikator 
 Data nadania uprawnień 

 Data ustania uprawnień 

Dotyczące szkoleń z ochrony danych osobowych: 

 Termin ostatniego szkolenia 
 Nazwa szkolenia 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 
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8.5.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 
 

 Raporty → Raport z rejestru upoważnień 
 

Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 41. Parametryzacja raportu – Raport z rejestru upoważnień 

W polu: 
TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport.  

CZYNNOŚĆ − Można wybrać nazwę czynności przetwarzania, dla której ma być 

wygenerowany raport. Otrzymamy zestawienie pracowników biorących udział 

w danej czynności 

SYSTEM − Można wybrać nazwę systemu informatycznego, dla której ma być 

wygenerowany raport. Otrzymamy zestawienie pracowników mających 
uprawnienia do danego systemu. Pomocne przy kontroli uprawnień.  

JEDNOSTKA − Można wybrać jednostkę, z której mają być pracownicy ujęci w raporcie.  

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 

8.6. RAPORT Z REJESTRU RYZYK 

8.6.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z REJESTRU RYZYK zawiera następujące informacje: 

W zakresie identyfikacji ryzyka: 
 Opis ryzyka 

 Data identyfikacji 

 Źródło ryzyka 

 Rodzaj ryzyka/kontekst 

W zakresie szacowania i oceny ryzyka: 
 Prawdopodobieństwo wystąpienia 

 Skutek 

 Poziom ryzyka ogólnego 

 Poziom ryzyka naruszenia praw i wolności osób 
 Zagrożenia 
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 Podatności 

 Zabezpieczenia organizacyjne 

 Zabezpieczenia techniczne 
Dotyczące monitorowania i kontroli ryzyka: 

 Postępowanie z ryzykiem 

 Uzasadnienie decyzji 

 Poziom ryzyka ogólnego 

 Poziom ryzyka naruszenia praw i wolności osób 
 Osoba odpowiedzialna 

 Status ryzyka 

 Informacje dodatkowe 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

8.6.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Raport z rejestru ryzyk 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 42. Parametryzacja raportu – Raport z rejestru ryzyk 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport.  
ŹRÓDŁO RYZYKA − Można wybrać źródło ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport.  
POZIOM RYZYKA − Można wybrać poziom ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport – 

raport obejmie wartości inicjalne jak i rezydualne. 

POZIOM RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB 

− Można wybrać poziom ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport – 

raport obejmie wartości inicjalne jak i rezydualne. 

RODZAJ RYZYKA/KONTEKST − Można wybrać rodzaje ryzyk, które mają być uwzględnione w raporcie. 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Można wybrać osobę odpowiedzialną, dla której ma być wygenerowany 

raport. 

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM − Można wybrać sposób postępowania z ryzykiem, dla którego ma być 

wygenerowany raport. 

STATUS RYZYKA − Można wybrać status ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport. 
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ZA OKRES − Można wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 
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9. SŁOWNIKI 
 

9.1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, INSPEKTOR 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie podstaw przetwarzania danych osobowych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Podstawy przetwarzania 

 
Rysunek 43. Słownik – Podstawy przetwarzania 

9.1.1. NOWA PODSTAWA PRZETWARZANIA 

W celu dodania nowej PODSTAWY PRZETWARZANIA należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Podstawy przetwarzania → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 44. Wprowadzanie nowej podstawy przetwarzania 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę podstawy przetwarzania.  
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OPIS − Należy opisać daną podstawę przetwarzania. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

9.1.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ PODSTAWY 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej podstawy przetwarzania danych lub jej usunięcia należy z listy dostępnych 

pozycji w opcji:  

 Słowniki → Podstawy przetwarzania  

kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 45. Edycja podstawy przetwarzania 

 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę podstawy przetwarzania.  

OPIS − Można zmienić opis danej podstawy przetwarzania. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej podstawy przetwarzania. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy podstaw przetwarzania są wykorzystywane w rejestrze czynności przetwarzania i wszelkie zmiany w 
zakresie ich nazw będą miały odzwierciedlenie w tym rejestrze, który użytkownik systemu powinien po 

ewentualnych zmianach zweryfikować. 
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9.2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, INSPEKTOR 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie celów przetwarzania danych osobowych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Cele przetwarzania 

 
Rysunek 46. Słownik – Cele przetwarzania 

9.2.1. NOWY CEL PRZETWARZANIA 

W celu dodania nowego CELU PRZETWARZANIA należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Cele przetwarzania → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 47. Wprowadzanie nowego celu przetwarzania 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę celu przetwarzania.  

OPIS − Należy opisać dany cel przetwarzania. 

 

Dostępne opcje: 
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Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

9.2.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO CELU 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego celu przetwarzania danych lub jego usunięcia należy z listy dostępnych 

pozycji w opcji:  

 Słowniki → Cele przetwarzania  

kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 48. Edycja celu przetwarzania 

 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę celu przetwarzania.  

OPIS − Można zmienić opis danego celu przetwarzania. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego celu przetwarzania. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy celów przetwarzania są wykorzystywane w rejestrze czynności przetwarzania i wszelkie zmiany w 
zakresie ich nazw będą miały odzwierciedlenie w tym rejestrze, który użytkownik systemu powinien po 

ewentualnych zmianach zweryfikować. 

9.3. KATEGORIE DANYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, INSPEKTOR 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie kategorii danych osobowych, odbywa się w opcji: 
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 Słowniki → Kategorie danych 

 
Rysunek 49. Słownik – Kategorie danych 

9.3.1. NOWA KATEGORIA DANYCH  

W celu dodania nowej KATEGORII DANYCH należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Kategorie danych → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 50. Wprowadzanie nowej kategorii danych 

W polu: 
NAZWA − Należy wpisać nazwę kategorii danych.  
OPIS − Należy opisać daną kategorię danych. 
WRAŻLIWOŚĆ − Należy określić podatność danej kategorii na ujawnienie. 
LICZEBNOŚĆ − Należy określić liczebność danej kategorii. 
DANE WRAŻLIWE − Należy określić, czy dana kategoria danych jest uznawana za szczególną kategorię danych 

(dane dotyczące poglądów politycznych, religijnych, wyroków skazujących, dane 

biometryczne, generyczne itp. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 
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Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

9.3.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ KATEGORII 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej kategorii lub jej usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Słowniki → Kategorie danych 

kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 51. Edycja kategorii danych 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę kategorii danych.  

OPIS − Można zmienić opis danej kategorii danych. 

WRAŻLIWOŚĆ − Można zmienić podatność danej kategorii na ujawnienie. 

LICZEBNOŚĆ − Można zmienić liczebność danej kategorii. 

DANE WRAŻLIWE − Należy zmienić, czy dana kategoria danych jest uznawana za szczególną kategorię danych 

(dane dotyczące poglądów politycznych, religijnych, wyroków skazujących, dane 

biometryczne, generyczne itp. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej kategorii danych. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy kategorii danych są wykorzystywane w rejestrze czynności przetwarzania i wszelkie zmiany w zakresie 
ich nazw będą miały odzwierciedlenie w tym rejestrze, który użytkownik systemu powinien po ewentualnych 

zmianach zweryfikować. 

9.4. KATEGORIE OSÓB 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, INSPEKTOR 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie kategorii osób, odbywa się w opcji: 
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 Słowniki → Kategorie osób 

 
Rysunek 52. Słownik – Kategorie osób 

9.4.1. NOWA KATEGORIA OSÓB 

W celu dodania nowej KATEGORII OSÓB należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Kategorie osób → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 53. Wprowadzanie nowej kategorii osób 

W polu: 
NAZWA − Należy wpisać nazwę kategorii osób.  
OPIS − Należy opisać daną kategorię osób. 
SZCZEGÓLNA 

OPIEKA 
− Należy określić, czy dana kategoria osób wymaga szczególnej opieki np. w przypadku osób 

poniżej 16 roku życia. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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9.4.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ KATEGORII 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej kategorii lub jej usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Słowniki → Kategorie osób 

kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 54. Edycja kategorii osób 

W polu: 
NAZWA − Można wpisać nową nazwę kategorii osób.  
OPIS − Można zmienić opis danej kategorii osób. 
SZCZEGÓLNA 

OPIEKA 
− Można zmienić, czy dana kategoria osób wymaga szczególnej opieki. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej kategorii osób. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy kategorii osób są wykorzystywane w rejestrze czynności przetwarzania i wszelkie zmiany w zakresie 

ich nazw będą miały odzwierciedlenie w tym rejestrze, który użytkownik systemu powinien po ewentualnych 

zmianach zweryfikować. 

9.5. ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, INSPEKTOR 

 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie administratorów danych osobowych, w imieniu których przetwarza się dane 
osobowe, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Administratorzy danych 
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Rysunek 55. Słownik – Administratorzy danych 

9.5.1. NOWY ADMINISTRATOR 

W celu dodania nowego ADMINISTRATORA DANYCH należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Administratorzy danych → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 56. Wprowadzanie nowego administratora 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę administratora danych. 

ADRES − Należy wpisać adres administratora: Ulica, miejscowość, kod pocztowy 

DANE 

KONTAKTOWE 
− Należy wpisać dane kontaktowe do administratora: Telefon, adres e-mail, 

strona www. 

 
Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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9.5.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO ADMINISTRATORA  

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego administratora lub jego usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w 
opcji:  

 Słowniki → Administratorzy danych 

kliknąć tę pozycję, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać 

zmian: 

 
Rysunek 57. Edycja administratora 

W polu: 
NAZWA − Można wpisać nową nazwę administratora danych. 
ADRES − Można wpisać nowy adres administratora: Ulica, miejscowość, kod 

pocztowy 

DANE 

KONTAKTOWE 
− Można wpisać nowe dane kontaktowe do administratora: Telefon, adres 

e-mail, strona www. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego administratora. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy administratorów są wykorzystywane w rejestrze czynności przetwarzania i wszelkie zmiany w 

zakresie ich nazw będą miały odzwierciedlenie w tym rejestrze, który użytkownik systemu powinien po 

ewentualnych zmianach zweryfikować. 

9.6. INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, INSPEKTOR 

 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie inspektorów ochrony danych osobowych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Inspektorzy 
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Rysunek 58. Słownik – Inspektorzy 

9.6.1. NOWY INSPEKTOR 

W celu dodania nowego INSPEKTORA należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Inspektorzy → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 59. Wprowadzanie nowego inspektora 

W polu: 
IMIĘ − Należy wpisać imię inspektora ochrony danych osobowych. 
NAZWISKO − Należy wpisać nazwisko inspektora ochrony danych osobowych. 

ADRES − Należy wpisać adres inspektora (służbowy): Ulica, miejscowość, kod 

pocztowy 

DANE 

KONTAKTOWE 
− Należy wpisać dane kontaktowe do inspektora: Telefon, adres e-mail, 

strona www. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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9.6.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO INSPEKTORA 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego inspektora lub jego usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Słowniki → Inspektorzy 

kliknąć tę pozycję, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać 

zmian: 

 
Rysunek 60. Edycja inspektora 

W polu: 

IMIĘ − Można wpisać nowe imię inspektora ochrony danych osobowych. 

NAZWISKO − Można wpisać nowe nazwisko inspektora ochrony danych osobowych. 

ADRES − Można wpisać nowy adres inspektora (służbowy): Ulica, miejscowość, kod 

pocztowy 

DANE 

KONTAKTOWE 
− Można wpisać nowe dane kontaktowe do inspektora: Telefon, adres e-

mail, strona www. 
Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego inspektora. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Dane inspektorów są wykorzystywane w rejestrze czynności przetwarzania i wszelkie zmiany w zakresie ich 
nazw będą miały odzwierciedlenie w tym rejestrze, który użytkownik systemu powinien po ewentualnych 

zmianach zweryfikować. 
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10. PARAMETRYZACJA  

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI, INSPEKTOR 

 
 

10.1. WRAŻLIWOŚĆ KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH 

10.1.1. DEFINIOWANIE SKALI WRAŻLIWOŚCI 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie wartości w skali wrażliwości, odbywa się w opcji: 

 Parametryzacja → Wrażliwość 
Po jej uruchomieniu pojawi się okno: 

 
Rysunek 61. Definiowanie skali wrażliwości 

10.1.2. NOWA WARTOŚĆ WRAŻLIWOŚCI 

W celu dodania nowej wartości WRAŻLIWOŚCI należy skorzystać z opcji:  

 Parametryzacja → Wrażliwość → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 62. Wprowadzanie nowej wartości wrażliwości 
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W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę wartości wrażliwości.  

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

10.1.3. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ WARTOŚCI 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej wartości lub jej usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Parametryzacja → Wrażliwość  
kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 63. Edycja wartości wrażliwości 

 

W polu: 
NAZWA − Można wpisać nową nazwę.  

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej pozycji. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

10.2. LICZEBNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH 

10.2.1. DEFINIOWANIE SKALI LICZEBNOŚCI 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie skali liczebności, odbywa się w opcji: 

 Parametryzacja → Liczebność 
Po jej uruchomieniu pojawi się okno: 
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Rysunek 64. Definiowanie skali liczebności 

10.2.2. NOWA WARTOŚĆ LICZEBNOŚCI 

W celu dodania nowej wartości LICZEBNOŚCI należy skorzystać z opcji:  

 Parametryzacja → Liczebność → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 65. Wprowadzanie nowej wartości liczebności 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę wartości liczebności  

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

10.2.3. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ WARTOŚCI 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej wartości lub jej usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  
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 Parametryzacja → Liczebność  
kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 66. Edycja wartości liczebności 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę.  

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej pozycji. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


