
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do 

newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska 

Polityka ta stanowi rozszerzenie ogólnej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych Stowarzyszenia Wikimedia z 8 kwietnia 2008. 

Niniejsza polityka została przyjęta uchwałą 22/2017 z dnia 11.04.2017 Zarządu 

Stowarzyszenia Wikimedia Polska i dotyczy wyłącznie danych osobowych zawartych w 

systemie informatycznym służącym rozsyłaniu newslettera dla darczyńców. W pozostałym 

zakresie nadal obowiązuje polityka przyjęta 8 kwietnia 2008. 

Niniejsza polityka bezpieczeństwa opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych 

gromadzonych i przetwarzanych przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w 

Łodzi (90-031), ul. Tuwima 95, pok. 15 na potrzeby prowadzenia newsletteru dla darczyńców 

Stowarzyszenia Wikimedia Polska.  

Polityka bezpieczeństwa została przygotowana w związku z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i odpowiada wymogom stawianym 

przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. 

Celem polityki bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przed 

wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub 

nieświadomymi. 

Obok niniejszej polityki opracowano i wdrożono instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym niniejszą 

polityką. Określa ona sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do 

przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia wcześniej wspomnianego 

newslettera, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ich bezpieczeństwa. 

Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury 

organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez samych użytkowników. 

Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić: 

1) poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są 

udostępniane nieupoważnionym osobom, 

2) integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane 

osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, 

3) rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania 

osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie, 

4) integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność 

jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej. 

 



  

I. Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki bezpieczeństwa przyjmuje się następujące znaczenie 

poniższych pojęć: 

1) Administrator – Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 

90-031 Łódź 

2) Strona - strona prowadzona przez Administratora dostępna pod adresem 

http://opp.wikimedia.pl 

3) Dane osobowe darczyńców - dane osobowe osób, które same zapiszą się do 

newslettera korzystając ze Strony, lub wyrażą taką wolę inną, pisemną drogą 

elektroniczną. 

II. Opis działalności Administratora, wykaz budynków, pomieszczeń lub części 

pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. 

Administrator prowadzi stronę dostępną pod adresem http://opp.wikimedia.pl 

Administrator przetwarza dane osobowe darczyńców przy użyciu komputera przenośnego 

oraz smartfonu. Przy wykorzystaniu tych urządzeń, Administrator loguje się do systemu 

mailingowego Freshmail, w ramach którego przetwarza dane osobowe darczyńców. 

Dane osobowe darczyńców przechowywane są wyłącznie w formie elektronicznej i 

wyłącznie na serwerze podmiotu trzeciego FreshMail Sp. z o.o. który świadczy na rzecz 

Administratora usługę drogą elektroniczną w postaci udostępniania Administratorowi 

systemu mailingowego. Serwer ten znajduje się w następującej lokalizacji: Unia Europejska 

Administrator zawarł z podmiotem, o którym mowa powyżej, umowę powierzenia danych 

osobowych. 

Administrator oświadcza, że nie przechowuje danych osobowych na dysku swoich urządzeń, 

ani w formie papierowej. 

Podmiot trzeci, o którym mowa powyżej, zapewnił Administratora, że wdrożył odpowiednie 

środki bezpieczeństwa ochrony danych na poziomie wysokim. 

Administrator może zalogować się do systemu mailingowego, w ramach których przetwarza 

dane osobowe, z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu zdefiniowanych przez siebie nazwy 

użytkownika oraz hasła.   

Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji. 

 

III. Wykaz oraz opis struktury zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 

zastosowanych do przetwarzania tych danych. 

Dane osobowe są przetwarzane są w ramach zbioru „Newsletter Stowarzyszenia Wikimedia 

Polska” 

http://opp.wikimedia.pl/


Dane gromadzone, przechowywane i przetwarzane są w formie elektronicznej, w ramach 

systemu mailingowego Freshmail na serwerze należącym do FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 

Listopada 155 c 31-406 Kraków. Administrator posiada dostęp do systemu mailingowego, 

ale nie posiada dostępu do serwera. Administrator uzyskuje dostęp do systemu 

mailingowego za pośrednictwem Internetu, logując się do niego z wykorzystaniem 

zdefiniowanych przez siebie nazwy użytkownika oraz hasła. 

Dane zbierane są bezpośrednio od użytkowników i trafiają do zbioru w wyniku wypełnienia i 

przesłania formularza zapisu na newsletter dostępnego na stronie. 

Dane wykorzystywane są wyłącznie do przesyłania newsletteru.   

Dane przetwarzane są na podstawie art.  23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych 

osobowych, tj. na podstawie zgody użytkownika. 

W zbiorze przetwarzane są następujące dane osobowe użytkowników: 

1) imię, 

2) adres e-mail. 

Administrator powierzył przetwarzanie wszystkich danych zawartych w zbiorze FreshMail 

Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków w celu świadczenia na rzecz Administratora 

usługi w postaci udostępniania Administratorowi systemu mailingowego Freshmail.  

IV. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi zbiorami i systemami. 

Administrator przetwarza dane wyłącznie w ramach jednego zbioru i jednego systemu 

informatycznego, więc dane nie przepływają w żaden sposób między zbiorami i systemami. 

  

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 

poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. 

Do zastosowanych przez Administratora środków organizacyjnych służących zapewnieniu 

poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych należą: 

1) opracowanie i wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 

darczyńców”, 

2) opracowanie i wdrożenie „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 

służącym do przetwarzania danych osobowych darczyńców”, 

3) dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających 

upoważnienie nadane przez administratora danych, 

4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, 

5) przetwarzanie danych osobowych w warunkach wyłączających możliwość 

uzyskania do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. 



Do zastosowanych przez Administratora środków technicznych służących zapewnieniu 

poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych darczyńców  

należą: 

1) zastosowanie loginów i haseł uniemożliwiających nieuprawniony dostęp osób 

trzecich do urządzeń, przy użyciu których przetwarzane są dane osobowe i z których 

następuje logowanie do systemu informatycznego, przy użyciu którego przetwarzane 

są dane osobowe, 

2) zastosowanie loginów i haseł uniemożliwiających nieuprawniony dostęp osób 

trzecich do systemu informatycznego, przy użyciu którego przetwarzane są dane 

osobowe, 

3) zastosowanie systemowych środków pozwalające na określenie odpowiednich praw 

dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla 

poszczególnych użytkowników systemu informatycznego, 

4) zastosowanie środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. 

robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, 

5) zastosowanie środków kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych 

przekazywanych drogą teletransmisji, 

6) zainstalowanie wygaszaczy ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są 

dane osobowe, 

7) zastosowanie mechanizmu automatycznej blokady dostępu do systemu 

informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku 

dłuższej nieaktywności użytkownika. 

Administrator oświadcza, że opisane powyżej środki bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych darczyńców odnoszą się wyłącznie do środków wdrożonych bezpośrednio przez 

Administratora. W zakresie, w jakim Administrator powierzył przetwarzanie danych  

podmiotowi udostępniającemu mu system mailingowy, podmiot ten oświadczył i 

zagwarantował, że wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa ochrony danych na 

poziomie wysokim. 


