Doradztwo specjalistyczne o obowiązku ochrony danych osobowych
w organizacjach pozarządowych
Organizacje pozarządowe mogą posiadać różne pojedyncze dane, bądź zbiory danych,
m.in. mogą to być dane osobowe:
•

członków;

•

pracowników;

•

podopiecznych i beneficjentów (np. uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
osób korzystających z porad prawnych, osób oczekujących na adopcję dziecka
itd.); często mogą to być dane „wrażliwe”;

•

wolontariuszy;

•

darczyńców;

•

osób, które przekazały danej organizacji pożytku publicznego 1%;

•

partnerów i współpracowników.

Samo posiadanie tych danych jest już traktowane jak ich przetwarzanie. Zatem bardzo
ważne jest, aby mieć świadomość, że posiadanie danych osobowych nakłada na
organizacje (tak jak i na inne podmioty) szereg różnych obowiązków. Są to min.:
• obowiązek ochrony tych danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich
osób trzecich),
•

obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy (informowania, że
mamy te dane i do jakich celów je wykorzystujemy),

•

obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych do rejestru
prowadzonego przez GIODO).

Pamiętajmy, że posiadając dane osobowe różnych osób musimy je przede wszystkim
chronić (dbać o ich bezpieczeństwo, aby nie dostały się w posiadanie innych osób
i podmiotów, aby były aktualne itp.), a także spełnić szereg innych obowiązków, które
nakłada ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.)

W związku z tym Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach
projektu: „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim” zaprasza
organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnej oferty doradczej z zakresu
(II etapy):

1. Ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych.
 Zasady przetwarzania Zapewnienie legalności przetwarzania
 Zgłaszanie i aktualizacja zbiorów D.O. w GIODO
 Realizacja obowiązku informacyjnego
 Udostępnianie D.O., przekazywanie do państwa trzeciego
 Powierzenie przetwarzania
2.

Wprowadzenia

Polityki

Bezpieczeństwa

Danych

Osobowych

w organizacjach pozarządowych
 Instrukcję zarządzania systemem informatycznym Ochrony Danych Osobowych
 Procedurę nadawania uprawnień
 Procedurę dostępu osób zewnętrznych
 Procedurę korzystania z Internetu
 Procedurę korzystania z poczty elektronicznej
 Metody i środki uwierzytelniania
 Procedurę tworzenia kopii bezpieczeństwa
 Procedurę wykonywania przeglądów i konserwacji
Cel: Wzrost kompetencji z zakresu obowiązku nakładanego przez ustawę o ochronie danych
osobowych na organizacje pozarządowe.

Temat: Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach, pozarządowych.
Data: 17.09.2012 (doradztwo grupowe, jednodniowe)
Godziny szkolenia: 16:00 – 19:00

Temat: Doradztwo z zakresu wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
w organizacjach pozarządowych.
Data: 20.09.2012 (doradztwo grupowe, jednodniowe)
Godziny szkolenia: 16:00 – 19:00

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, ul. Perseusza 13,
67- 200 Głogów
Uczestnicy:

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych

(fundacji,

stowarzyszeń)

w wieku do 64 lat z powiatów: głogowskiego, legnickiego, polkowickiego, lubińskiego,
jaworskiego, złotoryjskiego, m. Legnica.
Liczba uczestników: max 6 osób

Forma zgłoszeń: osobiście w biurze Stowarzyszenia (adres poniżej) lub poprzez wysłanie
deklaracji uczestnictwa w doradztwie drogą pocztową – priorytetem – na adres:
Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
do dnia 14.09.2012

Kryteria rekrutacyjne: w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość wolnych miejsc liczy
się kolejność zgłoszenia. Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu doradztwa.
Istnieje możliwość skorzystania z jednego lub dwóch tematów doradztwa.

W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel. +48 512 370 472 Dominika Błaszczyk

