Zasadnicza tre uzgodnie oraz informacje zwi zane
z wspó administrowaniem danymi osobowymi w wspólnie u ytkowanych
systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie
Wojewódzkiej Pa stwowej Stra y Po arnej w Warszawie oraz jednostkach
nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Pa stwowej Stra y Po arnej
Niniejsza informacja jest zwi zana z wype nieniem obowi zków okre lonych w szczególno ci
w art. 26 ust. 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz dzenie o ochronie danych), zwanego dalej tak e RODO.
Wspó administratorzy danych i ich dane kontaktowe
Wspó administratorami danych osobowych przetwarzanych w wspólnie u ytkowanych systemach
teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie Wojewódzkiej Pa stwowej Stra y Po arnej
w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Pa stwowej Stra y Po arnej s Mazowiecki Komendant Wojewódzki Pa stwowej Stra y Po arnej
oraz komendanci powiatowi (miejscy) Pa stwowej Stra y Po arnej województwa mazowieckiego,
zwani dalej cznie „Wspó administratorami”, a osobno „Wspó administratorem”.
Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych wspó administratorów s dost pne
na stronie https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/komendy-powiatowe-psp .
Dla ka dego z Wspó administratorów wyznaczony zosta Inspektor Ochrony Danych. Mo na si z nim
skontaktowa pisz c na adres poczty elektronicznej:
w przypadku Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej m. st. Warszawy dpo@warszawa-straz.pl,
w przypadku pozosta ych Wspó administratorów - ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
Wspólne uzgodnienia mi dzy Wspó administratorami
Wspó administratorzy, w drodze porozumienia, uzgodnili zakres odpowiedzialno ci oraz podzia
zada zwi zanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wspólnie u ytkowanych
systemach teleinformatycznych. Zasadnicza tre uzgodnie jest dost pna na stronie internetowej
ka dego z wspó administratorów oraz w jego siedzibie.
Cel, sposób i zakres przetwarzania
W wspólnie u ytkowanych systemach informatycznych przetwarzane s dane osobowe pozyskane
w zwi zku z realizacj dzia
Wspó administratorów prowadzonych w oparciu o przepisy prawa,
w tym wynikaj ce z zapisów art. 6 ust. 1 RODO. Celem dzia ania jest zwi kszenie efektywno ci dzia
przewidzianych w przepisach prawa realizowanych przez ka dego z Wspó administratorów,
zmniejszenie obci
zwi zanych z realizacj uprawnie i obowi zków przewidzianych w przepisach
prawa, zapewnienie redukcji kosztów funkcjonowania, a tak e racjonalnego gospodarowania
funduszami publicznymi. Cele zosta y okre lone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne i aktów wykonawczych do
tej ustawy.
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W ramach wspólnie u ytkowanych systemów teleinformatycznych przetwarzane s dane osobowe
pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych lub pe ni cych s
u ka dego
z Wspó administratorów, a tak e uczestników realizowanych przez Wspó administratorów zada
z zakresu czynno ci kontrolno-rozpoznawczych w obiektach i na terenach, oraz z zakresu
rozpoznawania zagro
innych miejscowych.
Ka dy z Wspó administratorów jest zobowi zany do wykonywania obowi zku informacyjnego
w procesie pozyskiwania danych osobowych i ich dalszego przetwarzania, a tak e udost pnienia
zasadniczej tre ci uzgodnie zwi zanych z wspó administrowaniem, osobom, których dane dotycz .
Do wspólnie u ytkowanych systemów teleinformatycznych zalicza si programy kadrowo-p acowe,
programy zwi zane z ewidencj maj tku, umundurowania, odzie y specjalnej, rodków ochrony
indywidualnej i ekwipunku osobistego, a tak e programy wspieraj ce realizacj zada z zakresu
czynno ci kontrolno-rozpoznawczych w obiektach i na terenach oraz z zakresu rozpoznawania
zagro
innych miejscowych wskazane w za czniku do porozumienia zawartego mi dzy
Wspó administratorami w sprawie wspó administrowania danymi osobowymi przetwarzanymi
w wspólnie u ytkowanych systemach teleinformatycznych w jednostkach nadzorowanych przez
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej.

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Wspó administratorzy zobowi zuj si do administrowania danymi osobowymi w zgodzie
z obowi zuj cymi przepisami prawa, w tym w szczególno ci z postanowieniami RODO.
2. Wspó administratorzy zapewniaj bezpiecze stwo przetwarzanych danych osobowych oraz
wdra aj odpowiednie rodki organizacyjne i techniczne s
ce ochronie danych osobowych,
oraz w razie potrzeby, aktualizuj te rodki. rodki te b
uwzgl dnia stan wiedzy technicznej,
koszt wdra ania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a tak e ryzyko naruszenia
praw i wolno ci osób fizycznych.
3. Dane osobowe musz by zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
4. Zbierane dane osobowe musz by merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów,
w jakich s przetwarzane.
5. Zabronione jest zbieranie wszelkich danych nieistotnych, niemaj cych znaczenia, o wi kszym
stopniu szczegó owo ci ni wynika to z okre lonego celu.
6. Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych, dla których zakres, cel przetwarzania
i sposoby przetwarzania nie zosta y ustalone przez administratora, z wyj tkiem danych
osobowych wynikaj cych wprost z przepisów prawa.
7. Dane mog by przechowywane w postaci umo liwiaj cej identyfikacj osób, których dotycz ,
nie d ej ni jest to niezb dne do osi gni cia celu przetwarzania.
8. Okres przechowywania danych mo e zosta wyd ony nawet po osi gni ciu celu
przetwarzania, je eli przepisy ustaw szczególnych takie post powanie dopuszczaj .
9. Dane osobowe mog by przetwarzane po wcze niejszej rejestracji procesów z tym zwi zanych
w Rejestrze czynno ci przetwarzania.
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Podzia obowi zków wspó administratorów oraz zakres ich odpowiedzialno ci
Szczebel organizacyjny PSP
LP
1.

2.

Zadanie
Wdro enie odpowiednich rodków technicznych i
organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji
procedur bezpiecze stwa opisanych w przyj tej
polityce ochrony danych*
Analiza ryzyka w zwi zku z przetwarzaniem danych
w systemie

3.
4.

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
Zapewnienie adekwatno ci danych do celu

5.

Zapewnienie rozliczalno ci operacji przetwarzania

6.

Prowadzenie rejestru czynno ci przetwarzania

7.

Powierzenie przetwarzania danych w zwi zku ze
zlecaniem obs ugi technicznej systemu
Udost pnianie danych, które nie jest powierzeniem
danych
Zg aszanie narusze
i post powanie po ich stwierdzeniu
Wykonanie obowi zku informacyjnego oraz
udost pnienie tre ci uzgodnie osobom, których dane
dotycz
Realizacja praw osób, których dane dotycz ,
w tym zawiadamianie osoby, której dane dotycz o
naruszeniu ochrony danych osobowych
Wspó praca z wyznaczonym przez administratora
inspektorem ochrony danych i zapewnienie
wspó pracy z organem nadzorczym
Realizacja zada punktu kontaktowego dla osób,
których dane dotycz
Kontrole i audyty

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przestrzeganie obowi zuj cych przepisów i procedur
wewn trznych
Przekazywanie danych do pa stw trzecich
Realizacja polityki prywatno ci domy lnej
i prywatno ci w fazie projektowania

Mazowiecki Komendant
Wojewódzki PSP

Komendanci powiatow
i miejscy PSP

X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj

X - w odniesieniu do ca ci systemu
- w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - w odniesieniu do ca ci systemu
X - na etapie projektowania systemu
okre la zakres danych przetwarzanych
w systemie
- dokonuje okresowego przegl du danych
w systemie w odniesieniu do celu i
usuwa zb dne dane, które uprzednio
wprowadzi
X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - w odniesieniu do ca ci systemu

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj

X - dokonuje okresowego przegl
danych w systemie w odniesien
celu i usuwa zb dne dane, któr
uprzednio wprowadzi

X - w odniesieniu do przetwarza
asnej jednostce organizacy
X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj

X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj
X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj
X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj

X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj

X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj

X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - wobec bezpo rednio podleg ych
i nadzorowanych jednostek
- wewn trzne
X - w odniesieniu do przetwarzania we
w asnej jednostce organizacyjnej
X - w odniesieniu do ca ci systemu
X - w odniesieniu do ca ci systemu

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyj
X - wewn trzne

X - w odniesieniu do przetwarzan
w asnej jednostce organizacyjn
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* W odniesieniu do zadania pt. „Wdro enie odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji procedur
bezpiecze stwa opisanych w przyj tej polityce ochrony danych”, ka dy ze wspó administratorów w swoim zakresie obs ugi systemu odpowiedzialny
jest za:
1. wydawanie upowa nie do przetwarzania danych i nadawanie uprawnie do pracy w danym systemie teleinformatycznym;
2. prowadzenie szkole dla u ytkowników w zakresie bezpiecze stwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych;
3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno ci rodków technicznych i organizacyjnych maj cych zapewni bezpiecze stwo
przetwarzania. Przegl dy i kontrole bezpiecze stwa w zakresie stosowanych rodków technicznych, zarz dzanie uprawnieniami i zapewnienie
odpowiedniego poziomu wiedzy i wiadomo ci u ytkowników;
4. zapewnienie poufno ci, integralno ci, dost pno ci i odporno ci systemów i us ug przetwarzania, w tym tworzenie zabezpiecze technicznych,
ogranicze dost pu fizycznego i zdalnego, przestrzeganie zasad zarz dzania - administrowania, zarz dzanie u ytkownikami i uprawnieniami
w odniesieniu do serwera, bazy danych, sieci oraz stacji roboczych i oprogramowania ko cowego;
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