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Załącznik nr 1 do POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH FUNDACJI  

RAZEM-CS 

 

SŁOWNIK POJĘĆ: 

1. RODO czyli 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. 

2. DANE OSOBOWE – to informacje o osobach fizycznych 

a. Dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

bezpośrednio (na podstawie danych posiadanych przez administratora) lub 

pośrednio (na podstawie danych, do których administrator jest w stanie 

stosunkowo łatwo dotrzeć – bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań).  

b. Uwaga: 

c. Nie ma ustawowego katalogu danych osobowych, jednakże wskazuje się, że 

danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki 

określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe 

lub społeczne. 

d. Dane osobowe mogą mieć formę alfabetyczną, cyfrową, zdjęcia, video, dźwięku 

lub np. danych biometrycznych (odciski palców, obraz tęczówki), adres e-mail 

też może stanowić dane osobowe. 

e. Szczególne kategorie danych osobowych (katalog zamknięty) 

3. Według RODO do danych szczególnych kategorii, potocznie zwanych również 

DANYMI WRAŻLIWYMI, zaliczamy dane: 

a. Ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 

b. Poglądy polityczne, 

c. Przekonania religijne lub światopoglądowe, 

d. Przynależność do związków zawodowych, 

e. Genetyczne i biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizyczne, 

f. Dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. 

4. ZABRANIA SIĘ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UJAWNIAJĄCYCH POCHODZENIE RASOWE LUB ETNICZNE, POGLĄDY 

POLITYCZNE, PRZEKONANIA RELIGIJNE LUB ŚWIATOPOGLĄDOWE, 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ 

PRZETWARZANIA DANYCH GENETYCZNYCH, DANYCH 

BIOMETRYCZNYCH W CELU JEDNOZNACZNEGO 

ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY FIZYCZNEJ LUB DANYCH 

DOTYCZĄCYCH ZDROWIA, SEKSUALNOŚCI LUB ORIENTACJI 

SEKSUALNEJ TEJ OSOBY. 

 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

a)     osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych 

osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić 

zakazu, o którym mowa w ust. 1; 
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b)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 

prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone 

prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na 

mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia 

praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 

c)      przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub 

prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; 

d)     przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej  

z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny 

niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub 

związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub 

byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty  

w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem 

bez zgody osób, których dane dotyczą; 

e)     przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych 

przez osobę, której dane dotyczą; 

f)      przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub  

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 

g)     przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych  

i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów 

osoby, której dane dotyczą; 

h)     przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 

pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia 

opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami 

i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby 

zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3; 

i)       przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 

w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów 

jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które 

przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane 

dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 

j)       przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 

89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych  

i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów 

osoby, której dane dotyczą. 
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane do celów, o których 

mowa w ust. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – 

pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez 

właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi 

zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe. 

4. Państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym 

ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, danych 

biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia. 

(51) Dane osobowe, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle 

podstawowych praw i wolności, wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich 

przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności. 

Do takich danych osobowych powinny zaliczać się dane osobowe ujawniające 

pochodzenie rasowe lub etniczne, przy czym użycie w niniejszym rozporządzeniu 

terminu „pochodzenie rasowe” nie oznacza, że Unia akceptuje teorie sugerujące 

istnienie osobnych ras ludzkich. Przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić 

przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte 

definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane 

specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację 

osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Takich danych osobowych nie należy 

przetwarzać, chyba że niniejsze rozporządzenie dopuszcza ich przetwarzanie  

w szczególnych przypadkach, przy czym należy uwzględnić, że prawo państw 

członkowskich może obejmować przepisy szczegółowe o ochronie danych 

dostosowujące zastosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia tak, by można było 

wypełnić obowiązki prawne lub wykonać zadanie realizowane w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Oprócz 

wymogów szczegółowych mających zastosowanie do takiego przetwarzania, 

zastosowanie powinny mieć zasady ogólne i inne przepisy niniejszego rozporządzenia, 

w szczególności jeżeli chodzi o warunki zgodności przetwarzania z prawem. Należy 

wyraźnie przewidzieć wyjątki od ogólnego zakazu przetwarzania takich szczególnych 

kategorii danych osobowych, m.in. w razie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, 

lub ze względu na szczególne potrzeby, w szczególności gdy przetwarzanie danych 

odbywa się w ramach uzasadnionych działań niektórych zrzeszeń lub fundacji, których 

celem jest umożliwienie korzystania z podstawowych wolności. 

(52) Należy również zezwolić na wyjątki od zakazu przetwarzania szczególnych 

kategorii danych osobowych – o ile przewiduje to prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego i podlega to odpowiednim zabezpieczeniom chroniącym dane osobowe 

i inne prawa podstawowe – jeżeli uzasadnia to interes publiczny, w szczególności 

polegający na przetwarzaniu danych osobowych w dziedzinie prawa pracy, prawa 

zabezpieczenia społecznego, w tym emerytur, oraz do celów bezpieczeństwa, 

monitorowania i ostrzegania zdrowotnego, zapobiegania chorobom zakaźnym i innym 

poważnym zagrożeniom zdrowotnym. Taki wyjątek może być przewidziany ze 

względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz 

zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, w szczególności zapewnianiem jakości  
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i ekonomiczności procedur stosowanych do rozstrzygania roszczeń w sprawie 

świadczeń i usług w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, lub ze względu na cele 

archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele 

statystyczne. Należy także przewidzieć wyjątek pozwalający przetwarzać takie dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń  

w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu 

pozasądowym. 

(53) Szczególne kategorie danych osobowych zasługujące na większą ochronę powinny 

być przetwarzane do celów zdrowotnych wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 

niezbędne do realizacji tych celów z korzyścią dla osób fizycznych i ogółu 

społeczeństwa, w szczególności w kontekście zarządzania usługami i systemami opieki 

zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, w tym przetwarzania takich danych przez 

organy zarządcze i centralne krajowe organy ds. zdrowia do celów kontroli jakości, 

pozyskiwania informacji zarządczych oraz ogólnego krajowego i lokalnego nadzoru 

nad systemem opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz zapewniania 

ciągłości opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego oraz transgranicznej opieki 

zdrowotnej lub do celów bezpieczeństwa, monitorowania i ostrzegania zdrowotnego lub 

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych, które mają podstawę w prawie Unii lub 

prawie państwa członkowskiego i służą interesowi publicznemu, a także na potrzeby 

analiz prowadzonych w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przewidywać zharmonizowane warunki 

przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących zdrowia, ze 

względu na szczególne potrzeby, w szczególności gdy dane takie są przetwarzane  

w określonych celach zdrowotnych przez osoby podlegające prawnemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy zawodowej. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

powinny przewidywać konkretne, odpowiednie środki chroniące prawa podstawowe  

i dane osobowe osób fizycznych. Państwa członkowskie powinny móc zachować lub 

wprowadzić dalsze warunki, w tym ograniczenia, przetwarzania danych genetycznych, 

danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia. Warunki te nie powinny 

jednak utrudniać swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, jeżeli odnoszą się 

do transgranicznego przetwarzania takich danych. 

(54) Niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia 

publicznego może być przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych bez 

zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie takie powinno podlegać konkretnym, 

odpowiednim środkom chroniącym prawa i wolności osób fizycznych. W tym 

kontekście „zdrowie publiczne” należy interpretować zgodnie z definicją  

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 (1), czyli jako 

wszystkie elementy związane ze zdrowiem, mianowicie stan zdrowia, w tym 

zachorowalność i niepełnosprawność, czynniki warunkujące stan zdrowia, potrzeby  

w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane usługi opieki 

zdrowotnej i powszechny dostęp do nich, wydatki na opiekę zdrowotną i sposób jej 

finansowania oraz przyczyny zgonów. Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia  

z uwagi na względy interesu publicznego nie powinno skutkować przetwarzaniem 

danych osobowych do innych celów przez strony trzecie, takie jak pracodawcy, czy 

zakłady ubezpieczeń i banki. 
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(55) Przetwarzanie danych osobowych przez organy publiczne do celów – określonych 

w prawie konstytucyjnym lub prawie międzynarodowym publicznym – oficjalnie 

uznanych związków wyznaniowych odbywa się w interesie publicznym. 

(56) Jeżeli w ramach działań związanych z wyborami funkcjonowanie systemu 

demokratycznego w państwie członkowskim wymaga zbierania przez partie polityczne 

danych osobowych dotyczących poglądów politycznych obywateli, można zezwolić na 

przetwarzanie tych danych z uwagi na względy interesu publicznego pod warunkiem 

ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. 

Osoba, której dane dotyczą – sformułowanie, którym posługuje się polska ustawa  

o ochronie danych osobowych – każda osoba fizyczna, bez względu na jej 

obywatelstwo, wiek czy też zdolność do czynności prawnych. Ustawy nie stosuje się do 

danych dotyczących osób zmarłych oraz (w części) do jawnych danych i informacji 

udostępnianych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

Przetwarzanie danych osobowych – to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych od ich zebrania do usunięcia. Może się odbywać w systemie 

informatycznym lub metodami tradycyjnymi (w segregatorach, skorowidzach, 

księgach). 

Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 

lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 

łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zmienianie. 

NIE MA ZNACZENIA CZY ROBIMY TO WPROST I BEZPOŚREDNIO, CZY TEŻ 

PRZY OKAZJI WYKONYWANIA INNYCH USŁUG (NP. KSIĘGOWI, 

POŚREDNICY UBEZPIECZENIOWI, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, 

KURIERZY). 

5. Administratorem Danych Osobowych jest każda organizacja pozarządowa, gdyż 

przetwarza dane osobowe takich grup jak, np.: 

a. Członkowie stowarzyszenia, 

b. Członkowie zarządu, 

c. Darczyńcy, 

d. Wolontariusze, 

e. Pracownicy i współpracownicy, 

f. Uczestnicy szkoleń, 

g. Klienci/ kontrahenci, 

h. Beneficjenci, 

i. Użytkownicy serwisu internetowego, 

j. Odbiorcy newsletterów. 

Uwaga: 

- w przypadku organizacji pozarządowych pojęcie administratora danych osobowych 

odnosi się zazwyczaj do organizacji jako całego podmiotu (stowarzyszenia, fundacji) 

- nie jest to konkretna osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie 

danych osobowych w organizacji, tylko cała organizacja. 
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Administrator danych osobowych może być podmiotem publicznym lub prywatnym. 

To podmiot (jednostka organizacyjna, organ władzy publicznej, osoba) decydująca  

o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem może być m.in. osoba prawna, osoba fizyczna, a także każda inna 

jednostka, która w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe. 

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest zobowiązany zapewnić ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, określa cel, środki i sposoby przetwarzania danych 

– czynności te może prowadzić samodzielnie lub poprzez inne osoby, które może 

upoważnić (pisemnie) do realizacji zadań i obowiązków ADO nałożonych na niego 

przez ustawę.  

6. Podmiot przetwarzający (procesor) 

Oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (np. biuro 

rachunkowe, firma hostingowa, na której serwerach znajduje się np. sklep internetowy, 

w tym dane osobowe klientów) 

Procesor oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot. Jeżeli administrator danych zleca innemu podmiotowi zewnętrznemu 

przetwarzanie danych, za które odpowiada administrator, dla i w imieniu 

administratora, to wtedy mówimy o powierzeniu danych do przetwarzania. 

Podmiot, któremu powierzono dane do przetwarzania, nie jest ich administratorem, nie 

decyduje co można z tymi danymi zrobić, nie może ich wykorzystywać do własnych 

celów. 

Jest to procesor, który realizuje zadania i cele określone przez administratora danych. 

7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH (ART. 30 RODO)  

Rejestr czynności przetwarzania jako dokument należy rozumieć jako wykaz 

przetwarzanych zbiorów danych, na które dzieli się wszystkie przetwarzane u danego 

administratora danych informacje ze względu na:  

Zakres przetwarzanych danych  

Cele przetwarzania oraz kategorie odbiorców, którym dane zostają udostępnione 

UWAGA: 

Za takim rozumieniem pojęcia „czynności przetwarzania” przemawia wymagany  

w art.30 ust.1 pkt. a-g oraz art.30 ust.2 pkt. a-d RODO opis tych czynności. 

Z wykazu tego jasno wynika, że przez pojęcie „czynności przetwarzania” nie należy 

rozumieć poszczególnych etapów przetwarzania danych w ramach danego zbioru. 

 


