
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych 

Imię i nazwisko: ∗ 

E-mail: ∗

Nazwa jednostki organizacyjnej: 

Data i godzina wystąpienia naruszenia: ∗ 

Data i godzina wykrycia naruszenia (moment potwierdzenia, że wystąpiło naruszenie): ∗ 

Data i godzina zakończenia naruszenia (moment zabezpieczenia naruszenia): ∗ 

Liczba osób fizycznych, których dotyczy naruszenie: ∗ 

Łączna liczba plików z danymi osób fizycznych: ∗ 

Kategorie danych osobowych objętych naruszeniem (np. imiona, nazwiska, data urodzenia, nr 
PESEL, wizerunek, e-mail, nr telefonu itp.): ∗ 

Kategorie podmiotów danych osobowych objętych naruszeniem (np. pracownicy, studenci, 
absolwenci, kontrahenci itp.): ∗ 

Opis naruszenia: ∗ 



Miejsce naruszenia (np. wskazanie jednostki organizacyjnej i systemu informatycznego): ∗ 

Wskazanie przyczyny albo potencjalnej przyczyny wystąpienia naruszenia: ∗ 

Środki bezpieczeństwa stosowane przed wystąpieniem zdarzenia: ∗ 

Opis działań podjętych w celu zakończenia zdarzenia i uniknięcia jego dalszych negatywnych 
skutków: ∗ 

Planowane lub podjęte działania w celu uniknięcia ponownego wystąpienia podobnego 
zdarzenia: ∗ 

Możliwe negatywne konsekwencje wystąpienia naruszenia: ∗ 

Pola oznaczone znakiem * są wymagane. 

Uzupełniony formularz można przesłać: 

 elektronicznie na adres: iod@adm.uw.edu.pl;
 pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Warszawski, Inspektor Ochrony Danych,

ul. Krakowskie Przedmieście 25/28, 00-927 Warszawa.

podpis (dot. zgłoszeń papierowych)
_________________________________

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 
00-927 Warszawa. 
Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy 
wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod 
adresem: iod@adm.uw.edu.pl.  

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 przyjęcia zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych (art. 33 ust. 5 RODO1); 
 prowadzenia przez administratora wewnętrznego rejestru naruszeń (art. 33 ust. 5 RODO); 
 zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(w przypadku gdy taki obowiązek wystąpi – art. 33 ust. 1 RODO); 
 wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wynika  

z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji uprawnień administratora danych wskazanych  
w art. 33 RODO i art. 34 RODO, a następnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizacją zadań służbowych.  

W przypadku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
przez E-PUAP odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Minister Cyfryzacji bądź Minister Przedsiębiorczości  
i Technologii w związku z przesłaniem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych przez platformę 
biznes.gov.pl.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do: 
 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne, w przypadku niepodania danych realizacja zamierzonych celów może 
być utrudniona.  

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016, str. 1). 
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