
 
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
obowiązująca w INHATEX sp. z o.o. 

 
 

 
§ 1 

 
1. Polityka Bezpieczeństwa informacji  tworzy zbiór zasad i procedur przy 

przetwarzaniu danych osobowych. 
2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

 
 

§ 2.  
 

1. Za zakres i organizację bezpieczeństwa przetwarzania danych  odpowiada Administrator 
Danych Osobowych – INHATEX  sp. z o.o. 

2. Dane osobowe są przetwarzanie z zachowaniem zasady minimalizacji, oraz 
bezpieczeństwa. 

 
 

§ 3. 
 

1. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do stosowania środków 
organizacyjnych i technicznych, zapewniających ochronę przetwarzania danych, w 
szczególności przed ich udostępnieniem, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
przez osoby nieupoważnione. 

2. Do zadań administratora należy w szczególności:  
a. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności przez:  

 sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych 

 zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;  

 
 

§ 4.  
 

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w przypadkach wynikających z 
obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisów, w szczególności  w 
sytuacji , gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub jest to niezbędne dla 
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz 
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 
gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 
której dane dotyczą. 

2. Administrator informuje osoby, których dane przetwarza o fakcie i zakresie ich 
przetwarzania. 

 
§ 5.  



 
1. Przetwarzaniem danych osobowych mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające 

pisemne upoważnienie nadane przez Administratora (zał. 1). 
2. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych  do przetwarzania danych 

osobowych (zał. 2). 
3. Każda osoba uprawniona do przetwarzania danych osobowych składa oświadczenie o 

poufności  oraz oświadczenie o zachowaniu zasady czystego biurka (zał. nr 3) 
4. Każda osoba pracująca lub współpracująca z INHATEX  sp. z o.o.  i uzyskująca w 

związku z tym dostęp do danych osobowych  zostaje zapoznana z obowiązującą polityką  
dotyczącą ochrony danych osobowych (zał. nr 4 i 5).  

  
 

§ 6.  
 

Każda osoba uprawniona do przetwarzania danych osobowych w związku z pracą lub 
współpracą z INHATEX sp. z o.o. zobowiązana jest dołożyć szczególnej staranności w celu 
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnić, aby: 

1) dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, 
2) dane osobowe zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów nie były 

poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
3) dane osobowe były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w 

jakich są przetwarzane, 
4) dane osobowe były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 

których dotyczą, nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 

 
§ 7.  

 
Każda osoba przetwarzająca dane osobowe  ma obowiązek powiadomić Administratora w 
sytuacji, gdy stwierdzi naruszenie bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych. 

 
 

§ 8. 
 

Zabrania się przetwarzania danych „wrażliwych” ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy pozwalają na to przepisy prawa lub osoba, której powyższe dane 
dotyczą wyrazi pisemną zgodę. 
 
 

§ 9. 
 

Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez INHATEX  sp. z o.o.  przysługuje 
prawo kontroli ich danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania 
wyczerpujących informacji na temat tych danych. 

 
 

§ 10. 
 

W przypadku, gdy dane osoby są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, albo są zbędne do realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane, Administrator jest zobowiązany do ich uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia ich ze zbioru. 



 
 

§ 11. 
 

Administrator może na podstawie wniosku, udostępnić dane osobowe przetwarzane we 
własnych zbiorach tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa. 
 
 

§12. 
 

1. Administrator  przetwarzanie danych osobowych powierzyć innemu podmiotowi 
wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej. 

2. Podmiot, któremu powierzono dane, jest zobowiązany do zastosowania środków 
organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających zbiór przed dostępem osób 
nieupoważnionych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

3. W przypadkach opisanych w ust. 1 i 2, odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych 
danych osobowych spoczywa na Administratorze, co nie wyłącza odpowiedzialności 
podmiotu, z którym zawarto umowę, z tytułu przetwarzania danych niezgodnie z umową. 

 
 

§13. 
 

Administrator jest zobowiązany do dokumentowania  naruszeń  ochrony danych osobowych i 
do zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, 
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i 
wolności osób fizycznych. 
 
 

§14. 
 

Załącznikami do niniejszej Polityki są: 
 

1) wzór upoważnienia do przetwarzania danych 
2) ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych 
3) oświadczenie o poufności i oświadczenie o zachowaniu zasady czystego biurka 
4) oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji  
5) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: (a) dla pracowników, dla (b) 

klientów 
 

 
§15. 

 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką stosuje się obowiązujące przepisy z zakresu 
ochrony danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 

 


