
 

RODO 
 

Co to jest RODO?   

To powszechnie używany w Polsce skrót  unijnego  Rozporządzenia o Ochronie Danych 

osobowych, które weszło w życie z dniem 25.05.2018r.                                                    

 

Jaki jest cel RODO? 

Celem regulacji jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenia sposobu przetwarzania 

danych na terenie całej Unii Europejskiej. RODO zastępuję obecną ustawę o ochronie 

danych osobowych. 

 

Kto jest Administratorem danych przetwarzanych? 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 

02-787 Warszawa administruje powierzonymi danymi osobowymi. Administrator 

danych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a także zobowiązany jest 

– uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze 

zagrożenia – wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie 

danych osobowych odbywało się zgodnie z wytycznymi RODO. 

 

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?  

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to wyznaczona przez Rektora SGGW osoba, która 

jest odpowiedzialna za nadzór i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w 

SGGW. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem i 

efektywnością procesów prawidłowego przetwarzania danych osobowych.  

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Wojciech Knap.  

Wszelkie zapytanie proszę kierować do IOD pod adres mailowy iod@sggw.pl 

 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z 

RODO odpowiadać będą na SGGW: 

Inspektor Danych Osobowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy 

jednostek administracji centralnej, lokalni pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych.  

 

 

Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO, każdej osobowe fizycznej: 

1. Możliwości uzyskania informacji, czy dany podmiot przetwarza Nasze dane      

osobowe.  

2. Możliwość uzyskania szczegółowych informacji m.in. o tym, jakie nasze dane są 

przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. 

3. Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe – możemy poprosić o ich poprawy. 

4. Możliwość skutecznej prośby o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich 

danych, w sytuacjach przewidzianych przez prawo. 

5. Jeśli uważamy, że nasze prawa są łamane - możemy wnieść skargę do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
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Co trzeba zrobić by nie narażać się na ryzyko w miejscu pracy i uniknąć kar 
wynikających z RODO ? 

1. Zidentyfikować jakie dane osobowe przechowujemy w obszarze przez siebie 

zarządzanym , np. na stronie internetowej, portalu internetowym lub forum. 

2. Sprawdzić czy osoby fizyczne, których dane przetwarzamy w naszych zbiorach 

wyraziły świadomą zgodę na ich przetwarzania, a w przypadku, gdy wcześniejsze 

zapisy regulaminu nie były zgodne z RODO wystąpić o ponowną zgodę. 

3. Zadbać o bezpieczeństwo fizyczne zbiorów danych, które utrzymujemy zarówno 

na poziomie aplikacyjnym, sieciowym, jak i papierowym, tak by nieuprawnione 

osoby nie miały dostępu do danych tam zgromadzonych.  

4. Upewnić się, czy współpracujemy z  dostawcą zewnętrznym, któremu powierzasz 

dane osobowe. Jeżeli tak to zadbaj aby była sporządzona stosowna umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. W przypadku, gdy nastąpi wyciek danych skutkujący wysokim ryzykiem 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, masz obowiązek w ciągu 24 

godzin poinformować iod@sggw.pl    

6.  Zadbać by dostęp do danych osobowych miały osoby przeszkolone i mające 

stosowne upoważnienie do przetwarzania danych owocowych. 

7. Pamiętać aby na stanowisku pracy przechowywane były tylko te dokumenty, 

które są potrzebne do wykonywania w danym momencie pracy; 

8. Po zakończonej pracy zadbać o zabezpieczenie dokumentów papierowych w 

zamykanej szafie.  

9.  Niepotrzebne dokumenty niszczyć w taki sposób, aby nie było możliwe 

odtworzenie zawartych w nich informacji, np. w niszczarce. 

10. Nie udostępniać osobom postronnym informacji o zakresie przetwarzania danych 

osobowych jakie Ci powierzono.   

11. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach niezwłocznie powiadomić 

Inspektora Ochrony Danych telefonicznie lub mailowo iod@sggw.pl 
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