
Zagrożenie Przykładowy incydent / naruszenie ochrony danych
Phishing,  cybersquatting  (podrabianie
stron)

Nakłonienie użytkownika do zalogowania na fałszywej 
stronie usługi Office365 (poczta Microsoft).
 
Użytkownik zalogował się na fałszywej stronie, ale firma 
korzysta z autoryzacji dwuskładnikowej (SMS) więc intruz 
nie uzyskał dostępu do skrzynki pocztowej – incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Użytkownik zalogował się na fałszywej stronie w efekcie 
czego stracił dostęp do skrzynki pocztowej, w której 
zawarte były maile z danymi osobowymi klientów – 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności).

Nakłanianie do wykonania czynności Użytkownik został poproszony o przesłanie intruzowi 
podającemu się za klienta dokumentu zawierającego dane
osobowe.

Mail został wysłany, ale załącznik został zaszyfrowany 
bezpiecznym hasłem, które przesłano SMS-em na numer 
tel., do którego intruz nie miał dostępu - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych

Mail został wysłany na adres intruza bez dodatkowych 
zabezpieczeń i mechanizmów weryfikujących - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Instalacja szkodliwego oprogramowania /
działanie szkodliwego oprogramowania

Użytkownik uruchomił złośliwy załącznik z poczty e-mail.

Załącznik zawierał wirusa, w wyniku którego doszło do 
zaszyfrowania plików z danymi osobowymi klientów. Firma
posiadała jednak aktualną kopię tych danych - incydent 
bez naruszenia ochrony danych osobowych

Załącznik zawierał wirusa, w wyniku którego doszło do 
zaszyfrowania plików z danymi osobowymi klientów. Firma
nie posiadała kopii tych danych - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie dostępności).

Podrzucone nośniki danych Pracownik znalazł na parkingu pendrive i umieścił go w 
komputerze w celu sprawdzenia zawartości.

Zawartość nośnika nie została odczytana ponieważ w 
komputerze ustawiona była blokada nieznanych nośników 
danych - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Zawartość nośnika została aktywowana w wyniku czego 
doszło do uruchomienia wirusa typu cryptolocker i 
zaszyfrowania danych na dysku komputera (w tym danych
osobowych) – naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie dostępności).

Ataki telefoniczne Intruz podając się za klienta firmy poprosił o informację na
temat jego zadłużenia u usługodawcy.

Pracownik poprosił go o dodatkowe dane weryfikacyjne 
(wysokość ostatniego rachunku, numer PESEL) po czym 
stwierdził, że osoba dzwoniąca nie posiada tych informacji 
i nie spełnił jej żądania - incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Pracownik udzielił dzwoniącemu informacji bez 
dodatkowej weryfikacji jego tożsamości - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Łamanie haseł Intruz podjął próbę łamania haseł do skrzynek pocztowych



pracowników z wykorzystaniem metod słownikowych i 
brute force.

Haseł nie udało się złamać ze względu na stosowania 
polityki wymuszania skomplikowanych haseł oraz 
blokowania konta po kilku nieudanych próbach logowania 
- incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Próba złamania niektórych haseł zakończyła się sukcesem 
ze względu na stosowanie przez użytkowników słabych i 
łatwych do odgadnięcia haseł - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności).

Łatwo dostępne, łatwe lub standardowe 
hasła

Intruz podjął próbę zalogowania się do bazy danych przy 
użyciu domyślnego hasła użytkownika aplikacji.

Próba się powiodła, jednak intruz nie uzyskał dostępu do 
danych osobowych, ponieważ domyślny użytkownik nie 
miał praw odczytu tabeli zawierającej dane osobowe - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Próba się powiodła, w wyniku czego intruz pobrał 
zawartość tabeli zawierającej dane osobowe - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Ataki na sprzęt - Włamania do urządzeń 
nieaktualizowanych

Intruz włamał się na nieaktualizowany router korzystając 
ze znanej luki bezpieczeństwa w interfejsie 
administracyjnym.

Router stanowił punkt dostępowy dla otwartej sieci WIFI 
udostępnianej klientom, nie było w niej żadnych systemów
zawierających dane osobowe - incydent bez naruszenia 
ochrony danych osobowych.

Router stanowił punkt dostępu do sieci DMZ w wyniku 
czego intruz mógł przechwycić dane logowania do 
systemów zawierających dane osobowe - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Ataki na sprzęt - Włamania do urządzeń 
nieodpowiednio skonfigurowanych

Intruz odgadł domyślne hasło do access pointa ustawione 
przez dostawcę łącza internetowego.

Administrator urządzenia ustanowił dodatkowy 
mechanizm uwierzytelniania w postaci certyfikatu 
użytkownika (WPA2-Enterprise) - incydent bez naruszenia 
ochrony danych osobowych.

Po zalogowaniu się do urządzenia intruzowi udało się 
podsłuchać i modyfikować komunikację użytkowników z 
wykorzystaniem ataku „man in the middle” - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności oraz 
integralności).

Ataki na sprzęt - Włamania z użyciem 
niezabezpieczonych interfejsów 
lokalnych

Intruzowi udało się zalogować do drukarki dostępnej na 
korytarzu ponieważ jej panel konfiguracyjny nie został 
zabezpieczony hasłem.

Drukarka wykorzystywana była jedynie jako 
kserokopiarka, nie była podłączona do sieci i w jej 
ustawieniach nie występowały żadne poufne dane - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

W ustawieniach drukarki znajdowała się książka adresowa 
pracowników, którą intruz wydrukował - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Ataki na sprzęt - Włamania za 
pośrednictwem niepotrzebnych usług 
(np. telnet na routerze)

Intruz podsłuchał login i hasło administratora firewalla, 
który logował się do niego za pośrednictwem usługi telnet.

Intruzowi nie udało się zalogować do urządzenia ponieważ 
dostęp do niego był możliwy wyłącznie z adresu IP 



administratora - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Intruzowi udało się zalogować do firewalla i przechwycić 
oraz zmodyfikować komunikację użytkowników 
przetwarzających dane osobowe - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności oraz 
integralności).

Ataki na oprogramowanie - 
Wykorzystanie znanych dziur w 
nieaktualizowanym oprogramowaniu

Intruzowi udało się włamać do nieaktualizowanego 
serwera Windows za pomocą znanej dziury w usłudze 
pulpitu zdalnego.

Na serwerze nie znajdowały się żadne poufne dane ani 
systemy przetwarzające dane osobowe - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Na serwerze znajdowały się backupy baz zawierających 
dane osobowe - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie poufności).

Podsłuch Intruzowi udało się po godzinach pracy zainstalować w 
jednym z pomieszczeń biurowych urządzenie 
podsłuchowe.

Urządzenie zostało wykryte przez pracowników zaraz po 
przyjściu do pracy dnia następnego - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Urządzenie zostało wykryte dopiero kilka dni po jego 
instalacji w wyniku czego intruz mógł uzyskać dostęp do 
poufnych danych,  w tym danych osobowych - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Ataki na oprogramowanie - Włamania z 
wykorzystaniem luk typu zero day

Pracownik otworzył na służbowym smartfonie link do 
strony, która infekowała urządzenie złośliwym 
oprogramowaniem wykorzystującym nieznaną 
producentowi lukę.

Na telefonie nie znajdowały się inne aplikacje dzięki 
którym możliwy byłby dostęp do danych osobowych - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Na telefonie znajdowały się służbowe maile zawierające 
załączniki z danymi osobowymi - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności).

Ataki na oprogramowanie - Włamania z 
wykorzystaniem najczęstszych błędów 
programistycznych

Intruz wykradł bazę danych osobowych stosując technikę 
SQL injections w niepoprawnie zabezpieczonej aplikacji 
webowej.

Baza danych zaszyfrowana była z użyciem bezpiecznego 
klucza, do którego intruz nie uzyskał dostępu - incydent 
bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Baza danych nie była zabezpieczona w wyniku czego 
intruz uzyskał dostęp do wszystkich danych osobowych - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności).

Włamania z wykorzystaniem API 
(interfejsów  programistycznych)

Intruz uzyskał dostęp do bazy danych za pośrednictwem 
niezabezpieczonego interfejsu webapi.

Baza zawierała jedynie dane udostępnione na stronie 
internetowej, bez danych osobowych - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Baza zawierała adresy mailowe osób zapisanych do 
newslettera - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie poufności).

Ataki na oprogramowanie - Namierzanie Intruz odnalazł wersję testową aplikacji przetwarzającej 



wersji testowych (np. strona www) dane osobowe, do której dostęp został zabezpieczony z 
użyciem łatwego do odgadnięcia loginu i hasła (test:test).

W aplikacji znajdowały się nieprawdziwe dane osobowe 
wygenerowane przy użyciu skryptu do celów testowych - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

W aplikacji znajdowały się prawdziwe dane użytkowników 
z produkcyjnej bazy danych - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie poufności).

Ataki na słabości nowych funkcji 
programów

W aplikacji służącej do przetwarzania danych osobowych 
zaimplementowano nową funkcję umożliwiającą integrację
z innym systemem. W wymogach dla firmy 
programistycznej nie sprecyzowano, iż wymieniane dane 
będą stanowiły szczególne kategorie danych osobowych 
(t.zw. dane wrażliwe).

Firma programistyczna odpowiedzialna za implementację 
nowej funkcji wykorzystała najwyższe standardy 
bezpieczeństwa gwarantujące szyfrowanie danych oraz 
kontrolę uprawnień - incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Firma programistyczna nie zaimplementowała 
odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa tłumacząc 
się, iż nie były one podane w specyfikacji wymogów - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności).

Skanowanie sieci i usług Intruz uruchomił narzędzie do skanowania sieci i serwerów
w celu identyfikacji otwartych portów i usług w 
infrastrukturze.

Skanowanie zostało wykryte i zablokowane przez system 
IPS - incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Skanowanie zostało wykryte i odnotowane przez system 
IDS, ale intruz dokonał identyfikacji otwartych portów - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych 
(informacja o dostępnych w sieci usługach nie stanowi 
naruszenia danych, ale może wymagać dalszego 
dochodzenia w celu ustalenia czy nie doszło do 
nieautoryzowanego dostępu).

Włamanie do sieci poprzez WIFI Intruz uzyskał dostęp do sieci WIFI ze względu na 
stosowanie łatwego do złamania hasła.

Komunikacja w sieci, do której intruz uzyskał dostęp 
odbywa się wyłącznie z użyciem bezpiecznego kanału VPN
- incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Intruzowi udało się za pomocą techniki „man in the 
middle” podsłuchać i zmodyfikować komunikację 
pomiędzy użytkownikami przetwarzającymi dane osobowe
- naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności i integralności).

Włamanie z sieci zewnętrznej do sieci 
wewnętrznej

W wyniku źle skonfigurowanych reguł firewalla intruz 
uzyskał dostęp z sieci publicznej do sieci lokalnej.

Sieć, do której dostęp uzyskał intruz stanowiła 
wyodrębniony segment (VLAN), w którym nie przetwarza 
się danych osobowych - incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Sieć do której dostęp uzyskał intruz była siecią biurową, w 
której przetwarzane były m.in. dane kadrowe - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Nieuprawniony dostęp do sieci z użyciem Intruz podłączył do gniazdka na korytarzu urządzenie 



hakerskiego urządzenia dające mu zdalny dostęp do sieci.

W sieci lokalnej działa mechanizm autoryzacyjny (NAC) 
wymagający od klientów sieci odpowiednio 
skonfigurowanej stacji z certyfikatem użytkownika -  
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Intruz dzięki urządzeniu uzyskał zdalny dostęp do sieci i 
mógł przechwytywać komunikację użytkowników 
przetwarzających dane osobowe - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności).

Atak ransomeware Serwery przetwarzające dane osobowe zostały 
zainfekowane złośliwym oprogramowaniem typu 
ransomeware, w wyniku którego zaszyfrowane zostały 
bazy danych.

Zaszyfrowane dane można było odtworzyć z kopii 
bezpieczeństwa - incydent bez naruszenia ochrony danych
osobowych.

Wirus zaszyfrował również kopie bezpieczeństwa, które 
dostępne były w sieci - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie dostępności).

ATAKI MAN-IN-THE-MIDDLE Intruz uzyskał dostęp do sieci hotelowej, z której korzystał 
jeden z pracowników i za pomocą techniki „man in the 
middle” przechwycił jego komunikację z serwerem 
przetwarzającym dane osobowe.

Komunikacja z serwerem zabezpieczona była protokołem 
SSL, a użytkownik został ostrzeżony o niezgodności 
certyfikatu i nie zaakceptował jego fałszywej kopi - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Komunikacja z serwerem odbywała się za pośrednictwem 
nieszyfrowanego protokołu http, w wyniku czego intruz 
przechwycił dane logowania i uzyskał dostęp do danych 
osobowych i mógł je zmodyfikować - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności i integralności).

Eskalacja uprawnień Użytkownik korzystający z aplikacji w wyniku błędu 
programisty mógł uzyskać dostęp do funkcji dostępnych 
dla administratora.

Aplikacja w chwili dostępu do danych weryfikowała 
poprawność adresu IP administratora i nie umożliwiła 
skorzystania z wyższych uprawnień użytkownikowi - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Użytkownikowi udało się odczytać dane innych osób 
korzystających z aplikacji i zmodyfikować ich hasła - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności i integralności).

Atak DOS / DDOS W wyniku ataku DDOS unieruchomiona została strona 
internetowa służąca do obsługi klientów i przetwarzania 
ich danych osobowych.

Uruchomiony został awaryjny kanał obsługi klientów za 
pośrednictwem infolinii telefonicznej - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Strona internetowa stanowiła jedyny możliwy kanał 
obsługi klientów - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie dostępności).

Nieuprawniony dostęp lub włamanie do 
pomieszczeń

Nastąpiło włamanie do pomieszczeń, w których 
składowane były dane osobowe.

Dane przechowywane były pancernych szafach i nie 



stwierdzono ich naruszenia. Zapis z monitoringu wykazał, 
iż włamywacze wynieśli jedynie sprzęt audio-video - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Dane osobowe znajdowały się w dokumentach leżących na
biurkach. Włamywacze mieli możliwość ich 
sfotografowania lub kradzieży części dokumentów - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności i dostępności).

Kradzież / zagubienie sprzętu i nośników 
poza organizacją

Pracownikowi skradziono z samochodu służbowego 
laptopa zawierającego dane osobowe.

Dysk laptopa był w całości zaszyfrowany a znajdujące się 
na nim dane można odtworzyć z kopii bezpieczeństwa - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Dane na dysku nie były zaszyfrowane i złodzieje mogli 
uzyskać do nich dostęp, nie istniała też aktualna kopia 
tych danych - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie poufności i dostępności).

Nieuprawniony dostęp do infrastruktury 
IT oraz do programów

W wyniku działania wirusa na komputerze pracownika 
zainstalowany został backdoor dający intruzom zdalny 
dostęp.

Komputer nie służył do przetwarzania danych osobowych i
niemożliwe było uzyskanie z niego dostępu do systemów 
przetwarzających dane osobowe - incydent bez naruszenia
ochrony danych osobowych.

Z komputera możliwy był dostęp do zasobów sieciowych 
zawierających pliki z danymi osobowymi, które intruzi 
mogli zmodyfikować lub wykraść - naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności i integralności).

Udostępnianie danych osobom 
nieupoważnionym z sieci publicznej 
(przez internet)

W wyniku pomyłki administratora na serwerze www 
pozostawiona została kopia bazy danych zawierająca dane
osobowe.

Kopia bezpieczeństwa była zaszyfrowana a klucz do jej 
odszyfrowania nie został upubliczniony - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Dane w kopii przechowywane były w formie jawnej - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności).

Awarie / uszkodzenia elementów IT W wyniku przepięcia w sieci energetycznej uszkodzona 
została macierz dyskowa zawierająca dużą ilość danych 
osobowych.

Dane z macierzy można było odtworzyć z innej kopii - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Kopia danych znajdowała się na drugiej macierzy, która 
również uległa zniszczeniu - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie dostępności).

Błąd / awaria oprogramowania W wyniku błędu w oprogramowaniu w bazie danych 
osobowych zapisane zostały błędne rekordy dotyczące 
kilku osób.

Pracownik szybko zauważył błąd i błędne operacje udało 
się wycofać korzystając z logów transakcyjnych bazy 
danych - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Awaria została stwierdzona po zbyt długim czasie i 
niemożliwe było wycofanie błędnych zapisów - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie integralności).



Pożar / eksplozja W wyniku pożaru serwerowni doszło do całkowitego 
zniszczenia serwerów z danymi osobowymi, w tym 
serwerów backupowych.

Istniała dodatkowa kopia danych typu offline – na taśmach
przechowywanych poza serwerownią, a środowisko 
serwerowe udało się szybko odtworzyć za pomocą usług 
chmurowych- incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Nie istniały inne kopie danych poza tymi, które uległy 
zniszczeniu w pożarze - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie dostępności).

Zalanie W wyniku nieprawidłowo zaprojektowanej klimatyzacji 
doszło do wycieku wody z klimatyzatora w pomieszczeniu 
serwerowni.

Klimatyzator nie znajdował się bezpośrednio nad 
urządzeniami elektronicznymi a wyciek został szybko 
zauważony - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Klimatyzator zainstalowany był nad szafą serwerową, w 
wyniku czego uszkodzone zostały serwery zawierające 
dane osobowe, w tym serwery z kopiami bezpieczeństwa -
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
dostępności).  

Przegrzanie / zbyt duża wilgotność W wyniku awarii klimatyzatora w pomieszczeniu 
serwerowni doszło do znacznego przekroczenia 
dozwolonej dla serwerów temperatury pracy.

System monitoringu środowiskowego wykrył 
przekroczenie temperatury i serwery zostały prawidłowo 
wyłączone zanim doszło do ich awarii -  incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

W serwerowni nie był prowadzony monitoring warunków 
środowiskowych, w wyniku czego serwery przetwarzające 
dane osobowe oraz serwery backupu uległy awarii - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
dostępności).  

Awaria zasilania W wyniku awarii sieci energetycznej doszło do odcięcia 
zasilania serwerowni.

Serwerownia wyposażona była w centralny UPS i 
wszystkie serwery zostały prawidłowo wyłączone przed 
jego rozładowaniem - incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Serwerownia była wyposażona w stary UPS, którego 
baterie nie były testowane i doszło do nagłego 
zatrzymania pracy serwerów, a w efekcie do uszkodzenia 
bazy danych zawierającej dane osobowe - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie dostępności i 
integralności).  

Nieuprawniona modyfikacja / usunięcie Administrator nie wyłączył konta pracownika, który został 
zwolniony, w efekcie czego pracownik mógł dokonać 
nieuprawnionej modyfikacji bądź usunięcia danych.

Przeprowadzono analizę logów, w wyniku której 
stwierdzono, iż pracownik od chwili zwolnienia nie logował 
się na swoje konto i nie korzystał z możliwego dostępu do 
danych - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Przeprowadzono analizę logów, w wyniku której 



stwierdzono, iż pracownik od chwili zwolnienia kilkukrotnie
logował się na swoje konto i korzystał z dostępu do 
danych - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie poufności i integralności).  

Kradzież tożsamości Intruz wykonał fotografię dokumentu tożsamości w celu 
wykorzystania dane do wyłudzenia zakupu ratalnego.

Nieuprawnione sfotografowanie dokumentu zostało  
zauważone, intruz został zatrzymany i zmuszony do 
usunięcia fotografii -  incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Intruzowi udało się na skradzione dane dokonać zakupu 
ratalnego w sklepie z elektroniką -  naruszenie ochrony 
danych osobowych (naruszenie poufności).

Nieuprawnione kopiowanie danych Pracownik wykonał nieuprawnioną kopię bazy danych 
klientów w celu sprzedaży jej na czarnym rynku.

Próba wysłania danych mailem została wykryta i 
zablokowana przez oprogramowanie DLP -  incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Pracownikowi udało się wysłać kopię danych na swoją 
prywatną skrzynkę - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie poufności).

Brak / błędy w wykonywaniu kopii 
bezpieczeństwa

Aplikacja przetwarzająca dane osobowe została 
przeniesiona na inny serwer podczas gdy oprogramowanie
do backupu w dalszym ciągu wykonywało kopię danych 
starego serwera.

Błąd został zauważony i skorygowany zanim doszło do 
utraty danych na nowym serwerze - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Błąd został zauważony dopiero po awarii nowego serwera i
utracie przetwarzanych na nim danych - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie dostępności).

Nieprawidłowe / brak procedur 
niszczenia nośników z danymi –

Pracownik działu IT wyrzucił na śmietnik stare dyski 
twarde, na których przetwarzane były dane osobowe.

Pracownik dokonał wcześniejszego wyczyszczenia dysków 
z użyciem dedykowanego oprogramowania nadpisującego 
kasowane dane - incydent bez naruszenia ochrony danych
osobowych.

W wyniku braku odpowiednich procedur pracownik 
dokonał jedynie szybkiego formatowania dysków - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności).

Nieprawidłowe / brak procedur napraw w
serwisach zewnętrznych

Pracownik działu IT przekazał do naprawy w zewnętrznym 
serwisie laptopa zawierającego dane osobowe.

Przed przekazaniem laptopa pracownik wymontował z 
niego dysk twardy lub upewnił się, że jest on w całości 
szyfrowany, a serwis nie będzie dysponował hasłem do 
jego odczytu - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Laptop został przekazany razem z dyskiem, na którym 
dane nie były zaszyfrowane, w wyniku czego pracownicy 
serwisu mogli uzyskać do nich dostęp - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Nieprzestrzeganie procedur Pracownik zlekceważył zakaz przesyłania dokumentów 
zawierających dane osobowe drogą mailową w wyniku 
czego doszło do ich przesłania na błędny adres e-mail.



Dane przekazane zostały w zaszyfrowanym załączniku z 
użyciem złożonego hasła, którego odbiorca maila nie znał 
- incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

Dane zostały przesłane w zaszyfrowanym załączniku, ale 
hasło do załącznika wbrew obowiązującym procedurom 
zostało przesłane w mailu - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie poufności).

Pomyłki i błędy administratorów Administrator serwera wykonując kopię bazy danych 
zawierającej dane osobowe zapisał ją w katalogu, do 
którego dostęp mieli wszyscy pracownicy.

Wszyscy pracownicy byli upoważnieni do przetwarzania 
danych osobowych zawartych w bazie - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Część pracowników mających dostęp do katalogu nie była 
uprawniona do przetwarzania danych osobowych 
zawartych w bazie - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie poufności).

Udostępnianie danych osobowych przez 
użytkowników osobom nieupoważnionym

Intruz podając się za klienta w rozmowie telefonicznej 
poprosił o przekazanie informacji na temat zaległości w 
opłatach.

Pracownik dokonał weryfikacji dzwoniącego prosząc go o 
numer PESEL i numer ostatniej faktury w wyniku czego 
stwierdził, iż dzwoniący nie posiada tych danych i nie 
udostępnił mu żądanej informacji - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Pracownik nie dokonał dodatkowej weryfikacji tożsamości 
dzwoniącego i przekazał mu poufne dane - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie poufności).

Błędy projektowe / konfiguracyjne
System zaprojektowany do przesyłania danych pomiędzy 
przychodnią a laboratorium umożliwiał komunikację 
kanałem nieszyfrowanym, w wyniku czego przekazywane 
dane mogły zostać podsłuchane.

Dane przed wysyłką podlegały pseudonimizacji i ich 
przechwycenie nie pozwalało powiązać wyników 
laboratoryjnych z danymi osobowymi - incydent bez 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Wyniki badań przesyłane były wraz z danymi osobowymi - 
naruszenie ochrony danych osobowych (naruszenie 
poufności).

Brak aktualnej dokumentacji (instrukcji, 
opisów, dokumentacji technicznej 
sprzętu i oprogramowania)

W wyniku odejścia z pracy informatyka utracono wiedzę 
techniczną na temat systemu informatycznego 
przetwarzającego dane osobowe, który uległ awarii.

System stanowił popularne rozwiązanie komercyjne, 
którego dokumentacja jest ogólnodostępna -  incydent bez
naruszenia ochrony danych osobowych.

System został zaprojektowany i zbudowany na potrzeby 
firmy przez byłego informatyka, z którym kontakt został 
utracony - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie dostępności).

Nieprawidłowe / brak umowy o 
współpracy

Dostawca odpowiedzialny za obsługę systemu 
informatycznego przetwarzającego dane osobowe nie 
został zobligowany umową do konkretnego czasu 
usunięcie awarii. System ten uległ uszkodzeniu a jego 
dostawca nie jest dostępny.



Awaria systemu może być usunięta przez innych 
dostawców dysponujących tą samą wiedzą techniczną - 
incydent bez naruszenia ochrony danych osobowych.

System stanowi rozwiązanie autorskie dostawcy i inni 
dostawcy nie dysponują wiedzą ani uprawnieniami do jego
naprawy - naruszenie ochrony danych osobowych 
(naruszenie dostępności).

Nieprawidłowe / brak umowy 
gwarancyjnej lub wsparcia serwisowego

Macierz dyskowa, na której przetwarzane są dane 
osobowe uległa awarii po okresie gwarancyjnym. Umowa 
gwarancyjna nie została zawczasu przedłużona.

W infrastrukturze dostępne jest kompatybilne urządzenie 
zapasowe, które może przejąć pracę uszkodzonej 
macierzy - incydent bez naruszenia ochrony danych 
osobowych.

W infrastrukturze nie istnieje urządzenie zapasowe, a na 
rynku brak jest dostępnych części umożliwiających szybką
naprawę urządzenia - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie dostępności).

Upadek firmy outsourcingowej lub 
dostawczej

Dostawca aplikacji wykorzystywanej do przetwarzania 
danych osobowych zakończył swoją działalność w wyniku 
upadłości firmy. Aplikacja uległa awarii.

Serwisowaniem aplikacji może zająć się inna firma 
programistyczna ponieważ twórca aplikacji przekazał kody
źródłowe oraz prawa autorskie do modyfikacji 
oprogramowania - incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Wykorzystywane oprogramowanie stanowiło własność 
intelektualną jego twórcy i nie przekazał on wraz z 
aplikacją kodów źródłowych - naruszenie ochrony danych 
osobowych (naruszenie dostępności).

Awaria łączy telekomunikacyjnych W wyniku awarii łączy internetowych utracona została 
łączność z systemem przetwarzającym dane osobowe w 
środowisku chmurowym.

Dostęp do danych jest możliwy dzięki przełączeniu pracy 
na łącza zapasowe - incydent bez naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Dostęp do danych był możliwy tylko z uszkodzonego łącza 
a firma nie dysponuje łączem zapasowym - naruszenie 
ochrony danych osobowych (naruszenie dostępności).


