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Informacja dotycząca zmian w ochronie 
danych osobowych dla Pracowników 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina 
 

 

Co to jest RODO? 

RODO jest to powszechnie stosowany  skrót od 
nazwy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych:  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

Jaki jest cel RODO? 

RODO ma na celu ujednolicenie przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych na 
terenie całej Unii Europejskiej. 

Kto jest administratorem danych w UMFC 

Administratorem danych osobowych w UMFC i 
jednostkach podległych (m.in. Biblioteka, Domy 
Studenckie) jest Rektor Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Administrator danych odpowiada za ich 
przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny                            
z obowiązującymi przepisami prawa oraz ew. 
odrębnymi umowami. 
 
Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w 
UMFC 

Obecny Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji UMFC z mocy prawa z dniem 25 
maja 2018 roku staje się Inspektorem Ochrony 
Danych UMFC.  
Kontakt do IOD: iod@chopin.edu.pl   
 

 

 

 

Najważniejsze zasady RODO 

Legalność przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych przez 
administratora musi odbywać się z zachowaniem 
przynajmniej jednej z przesłanek legalności 
przetwarzania określonych w RODO.                  
O przetwarzaniu danych możemy mówić, że jest 
legalne tylko wtedy gdy: przetwarzamy dane na 
podstawie przepisu prawa, działamy na 
podstawie umowy lub została wyrażona na to  
świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane 
dotyczą. Do legalności przetwarzania wystarczy 
spełnienie jednej z tych trzech przesłanek. 

Informowanie osób o przetwarzaniu danych  

Należy spełnić tzw. obowiązek informacyjny 
wobec osób, których dane są przetwarzane. 
Konieczne jest poinformowanie m.in. o danych i 
siedzibie administratora, wskazanie kontaktu do 
inspektora ochrony danych, poinformowanie o 
prawach osób, których dane dotyczą. 
Przekazywane informacje mają być przejrzyste 
oraz opisane jasnym i prostym językiem. 

Prawa przysługujące osobie, której dane 
dotyczą  

Prawo do sprostowania – korzystając z niego 
można zgłosić administratorowi konieczność 
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poprawienia błędnych danych lub ich 
uzupełnienia.  

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia 
zapomnianym) – złożenie wniosku o usunięcie 
danych ma na celu niezwłoczne ich usunięcie – z 
każdego systemu i nośnika danych. Od tego 
prawa stosowane są jednak wyjątki, nie ma ono 
zastosowania np. w przypadku przetwarzania 
danych zebranych w celu zatrudnienia lub w 
związku z odbywaniem studiów, gdyż dane 
zebrane w tym celu przetwarzane są i 
przechowywane na mocy przepisów prawa. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – z tego 
prawa można skorzystać w przypadku 
kwestionowania prawidłowości przetwarzania 
danych. Jeżeli zostaną ujawnione przesłanki 
uzasadniające ograniczenie przetwarzania ich 
przetwarzanie zostanie ograniczone np. jedynie 
do przechowywania.  

Prawo dostępu do danych – prawo to daje 
możliwość do uzyskania informacji na temat 
własnych danych: jakie, w jakim celu i w jaki 
sposób są one przetwarzane. 

Prawo do przeniesienia danych – prawo to daje 
możliwość przeniesienia danych bezpośrednio do 
innego administratora oraz otrzymania kopii 
swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, 
nadającym się do odczytu maszynowego, w celu 

umożliwienia samodzielnego ich przeniesienia 
do innego administratora.  

Samodzielne określenie polityk zabezpieczenia 
danych  

Administrator danych samodzielnie określa 
środki i sposoby przetwarzania danych oraz 
stosowane zabezpieczenia w celu ich ochrony. 
To po stronie administratora będzie leżał 
obowiązek wykazania, że zastosowane przez 
niego środki są skuteczne i zgodne z RODO. 

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania  

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia 
rejestru czynności przetwarzania danych, który 
ma na celu udokumentowanie najważniejszych 
czynności związanych z przetwarzaniem danych 
oraz wskazanie zastosowanych zabezpieczeń        
i odbiorców danych. 

Rzetelny procesor danych  

Podmiot, któremu dane ewentualnie przekażemy 
np. w drodze powierzenia przetwarzania, musi 
również spełniać wymogi RODO. Powierzenie 
stanie się bardziej świadome, bardziej 
skomplikowane a umowy będą musiały zapewnić 
ochronę danych na jak najwyższym poziomie. 

 

Nowe sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa 
danych osobowych  

Tam, gdzie będzie to miało uzasadnione 
zastosowanie oraz będzie możliwe do 
zrealizowania, będzie można dokonywać 
pseudonimizacji danych osobowych – 
przetwarzanie w sposób uniemożliwiający  
bezpośrednią identyfikację osoby. 
Niezbędna stanie się również tzw. domyślna 
ochrona danych, czyli m.in. zapewnienie, że 
przetwarzamy domyślnie tylko te dane, które są 
niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, lub 
że dane nie są domyślnie udostępniane 
nieograniczonej liczbie osób.  
 
Powołanie Inspektora Ochrony Danych  

Administrator ma obowiązek wyznaczenia 
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który będzie 
odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania 
przepisów RODO, będzie udzielał zaleceń co do 
oceny skutków dla ochrony danych, a także 
będzie współpracował z organem nadzorczym. 
Wyznaczony na dzień 25 maja 2018 roku 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 
stanie się od dnia 25 maja Inspektorem Ochrony 
Danych.  


