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Dane osobowe podlegajà ochronie
Logistyka jest dziedzinà wiedzy, która
wykorzystujàc nowoczesne metody organizacji i zarzàdzania, wspomagane
systemami informatycznymi, umo˝liwia
kszta∏towanie optymalnych ∏aƒcuchów
zaopatrzeniowych od momentu pozyskiwania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucj´ w ró˝nych etapach handlu, a˝ po nabywc´. Mówiàc krócej, jest
to dziedzina kszta∏tujàca optymalny ∏aƒcuch logistyczny. Du˝a konkurencja na
rynku wymaga wysokiej efektywnoÊci
dzia∏ania i profesjonalizmu podczas obs∏ugi klienta niezale˝nie od tego, które
jest to ogniwo ∏aƒcucha. Osiàgni´cie wysokiego poziomu obs∏ugi klienta nie jest
mo˝liwe bez sprawnego funkcjonowania
przep∏ywu informacji oraz dokumentów.
Aktywne, nowoczesne firmy zorientowane sà na klienta, który jest dla nich
najwa˝niejszy. Na podstawie stosowanych rozwiàzaƒ stwierdzono, ˝e bezpoÊredni kontakt z klientem daje najlepsze
efekty w zaspokajaniu jego potrzeb.
Przyk∏adem tego jest rosnàca popularnoÊç systemów CRM (Customer Relationship Management), co w j´zyku polskim
oznacza zarzàdzanie kontaktami z klientem. PodejÊcie ukierunkowane na bezpoÊredni kontakt sprawia, ˝e wykorzystywane systemy obs∏ugi zawierajà zbiory danych o klientach. WÊród tych danych na ogó∏ gromadzone sà równie˝
dane osobowe, a te podlegajà okreÊlonym uregulowaniom prawnym.
Podstawowymi dokumentami prawnymi w tym zakresie sà:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133 z 1997, poz. 883, z póêniejszymi zmianami) [1]
• Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 03
czerwca 1998 r. w sprawie okreÊlenia
podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80 z 1998,
poz. 521, z póêniejszymi zmianami) [2]
• Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 03
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czerwca 1998 r. w sprawie okreÊlenia
wzorów wniosku o udost´pnienie danych osobowych, zg∏oszenia zbioru
danych do rejestracji oraz imiennego
upowa˝nienia i s∏u˝bowej inspektora
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80
z 1998, poz. 522) [3].
Spe∏nienie wymagaƒ wynikajàcych
z tych dokumentów nie jest wcale sprawà
prostà, gdy˝ ju˝ interpretacja sformu∏owaƒ podstawowych zawartych w Ustawie
[1] przysparza wiele wàtpliwoÊci i problemów temu, kto dane osobowe gromadzi.
Ju˝ z chwilà zapoznania si´ z podstawowymi definicjami:
• dane osobowe – wszelkie informacje
dotyczàce zidentyfikowanej lub mo˝liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której to˝samoÊç mo˝na
okreÊliç bezpoÊrednio, a w szczególnoÊci przez powo∏anie si´ na numer
identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników okreÊlajàcych jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
umys∏owe, ekonomiczne, kulturowe
lub spo∏eczne
• zbiór danych – ka˝dy posiadajàcy
struktur´ zestaw danych o charakterze
osobowym, dost´pnych wed∏ug okreÊlonych kryteriów, niezale˝nie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony
lub podzielony funkcjonalnie
• przetwarzanie danych – jakiekolwiek
operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udost´pnianie i usuwanie, a zw∏aszcza te, które wykonuje si´ w systemach informatycznych
• usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie
to˝samoÊci osoby, której dane dotyczà
• administrator danych – organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot
lub osoba, o których mowa w art. 3 ust.
1 2, decydujàca o celach i Êrodkach
przetwarzania danych osobowych.
• Ka˝dy z administratorów danych powinien mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e Ustaw´ [1] stosuje si´ w odniesieniu do zbio-

rów przetwarzanych zarówno w systemach informatycznych, jak i w kartotekach, skorowidzach, ksi´gach, wykazach
itp. zbiorach ewidencyjnych.
Poznajàc dalej treÊç Ustawy [1] dowiemy si´, ˝e zbiory zawierajàce dane osobowe podlegajà obowiàzkowi rejestracji
u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wzór zg∏oszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO okreÊla Rozporzàdzenie [3]. Sà
jednak zbiory danych osobowych, które
nie podlegajà rejestracji i sà administratorzy danych zwolnieni z obowiàzku rejestracji przetwarzanych zbiorów danych.
W myÊl art. 2 ust 3 Ustawy [1] zbiory danych osobowych sporzàdzanych doraênie, wy∏àcznie ze wzgl´dów technicznych,
szkoleniowych lub w zwiàzku z dydaktykà w szko∏ach wy˝szych, a po ich wykorzystaniu niezw∏ocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, maja zastosowanie
jedynie przepisy dotyczàce zabezpieczenia, czyli nie podlegajà rejestracji.
W art. 43 ust. 1 Ustawy [1] wymieniono dwanaÊcie przypadków zwolnieƒ administratorów danych z obowiàzku rejestracji zbioru danych. SpoÊród tych przypadków, w odniesieniu do przedsi´biorstw obs∏ugujàcych klienta, wymieniç nale˝y zwolnienie zbiorów danych:
• obj´tych tajemnicà paƒstwowà ze
wzgl´du na obronnoÊç lub bezpieczeƒstwo paƒstwa, ochron´ ˝ycia
i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeƒstwa publicznego
• dotyczàcych osób u nich zatrudnionych, zrzeszonych lub uczàcych si´
• przetwarzanych wy∏àcznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczoÊci finansowej
• powszechnie dost´pnych
• przetwarzanych w zakresie drobnych
bie˝àcych spraw ˝ycia codziennego.
Prawid∏owa kwalifikacja zbioru danych
z pewnoÊcià sprawi najwi´cej k∏opotu
administratorowi danych.
Po zapoznaniu si´ z Ustawà [1] wydawa∏oby si´, ˝e taki zbiór danych powinien
byç zarejestrowany u GIODO, gdy˝ zawiera dane pozwalajàce zidentyfikowaç
osob´ fizycznà, którà jest wspomniany
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pracownik. W rzeczywistoÊci, wed∏ug wyk∏adni prawnej GIODIO, dane osób zajmujàcych kierownicze stanowiska w firmach
lub odpowiedzialnych za kontakty s∏u˝bowe z innymi podmiotami, które sà ÊciÊle zwiàzane z dzia∏alnoÊcià zawodowà,
nale˝y traktowaç jako dane o charakterze
s∏u˝bowym, do których dost´p osób postronnych jest u∏atwiony, czyli sà zaliczane do kategorii danych powszechnie dost´pnych (art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy [1]),
nie podlegajàcych rejestracji.
Prawid∏owa interpretacja posiadanego
zbioru danych osobowych jest bardzo
wa˝na, poniewa˝ zgodnie z art. 46 Ustawy [1] administrator danych mo˝e rozpoczàç ich przetwarzanie dopiero po jego zg∏oszeniu do GIODO do rejestracji,
chyba ˝e jest z tego obowiàzku zwolniony. Nale˝y jednak pami´taç o tym, i˝
zwolnienie zbioru danych osobowych
od rejestracji nie zwalnia administratora danych od przestrzegania pozosta∏ych postanowieƒ Ustaw [1].
Stwarza to ju˝ kolejny problem do rozwiàzania, gdy˝ obowiàzkiem ka˝dego
administratora danych jest:
• wydanie upowa˝nieƒ osobom dopuszczonych do obs∏ugi urzàdzeƒ i systemu informatycznego s∏u˝àcego do
przetwarzania danych osobowych
oraz prowadzenia ewidencji tych osób
• zastosowanie takich Êrodków technicznych i organizacyjnych, które zapewnià
ochron´ przetwarzanych danych przed
dost´pem osób nieupowa˝nionych, za-

braniem, zmianà, utratà, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy [1].
Dokumentem wykonawczym do Ustawy [1] okreÊlajàcym podstawowe warunki techniczne i organizacyjne jest ww
Rozporzàdzenie [2].
Przed rozpocz´ciem przetwarzania administrator danych zobowiàzany jest do:
1) okreÊlenia celu, strategii i polityki zabezpieczenia systemu informatycznego
2) identyfikacji oraz analizy zagro˝eƒ i ryzyka, jakie zagra˝a przetwarzanym danym osobowym
3) okreÊlenia potrzeb w zakresie zabezpieczenia zbiorów i systemów informatycznych oraz doboru tych zabezpieczeƒ
4) monitorowania funkcjonowania stosowanych zabezpieczeƒ
5) opracowania i wdro˝enia programu
szkoleƒ w zakresie zabezpieczeƒ u˝ytkowanego systemu informatycznego
6) przeprowadzania w∏aÊciwych post´powaƒ w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
W zakresie nale˝àcym do organizacji administrator danych zobowiàzany jest do:
1) okreÊlenia budynków, pomieszczeƒ
lub cz´Êci pomieszczeƒ, w których
przetwarzane sà dane osobowe
2) opracowania instrukcji okreÊlajàcej
sposób zarzàdzania systemem informatycznym
3) okreÊlenia zasad tworzenia i post´powania z kopiami awaryjnymi

PRZYK∏AD ZBIORU DANYCH
Przedsi´biorstwo posiada zbiór danych o klientach, który zawiera informacje:
• nazwa przedsi´biorstwa, adres, telefon, fax itp.
• bran˝a, profil produkcji itp.
• imi´ i nazwisko, stanowisko, telefon i fax pracownika wyznaczonego do kontaktu i uzgodnieƒ w sprawie wykorzystywany jest równie˝
do wystawienia faktury oraz przy sporzàdzaniu
sprawozdawczoÊci finansowej.

4) wyposa˝enia systemu informatycznego w mechanizm uwierzytelniania
u˝ytkownika oraz kontroli dost´pu do
danych.
W zakresie nale˝àcym do warunków
technicznych administrator danych zobowiàzany jest do:
1) okreÊlenia warunków jakie muszà
spe∏niaç budynki lub pomieszczenia,
w których przetwarzane sà dane
2) takiego zagospodarowania i eksploatacji pomieszczeƒ, aby przetwarzane
w nich dane chronione by∏y przed dost´pem osób nieupowa˝nionych
3) zapewnienia awaryjnego zasilania
energià elektrycznà urzàdzeƒ i systemu informatycznego, które chroni∏oby
przed utratà danych
4) w∏aÊciwego post´powania podczas likwidacji i naprawy sprz´tu informatycznego, który wykorzystywany by∏
lub jest do przetwarzania danych osobowych.
Zagadnienia dotyczàce warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim
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Konkurs o „Z∏oty Bit 2002” – rozstrzygni´ty
SzeÊç firm z ca∏ego kraju znalaz∏o si´
w gronie laureatów tegorocznej edycji
konkursu o „Z∏oty Bit”, którego wyniki
podano 12 marca br. podczas pierwszego dnia konferencji „Zastosowania Informatyki w Logistyce”, zorganizowanej w warszawskim hotelu Mercure
przez firm´ Software Konferencje. W rywalizacji uczestniczy∏o kilkanaÊcie
przedsi´biorstw, oferujàcych stosowane
w logistyce rozwiàzania z zakresu oprogramowania, sprz´tu i systemów informatycznych. Kapitu∏a Konkursu „Z∏oty
Bit 2002”, z∏o˝ona z redaktorów naczelnych Codziennego Bran˝owego Portalu
Logistycznego www.logistyka.net.pl
oraz czasopism: „Logistyka”, „Nowoczesny Magazyn”, „Eurologistics”, „Logistyka a JakoÊç”, „Gospodarka Materia∏owa i Logistyka”, PC Kurier”, „Software
2.0” i „Telenet Forum” wy∏oni∏a w lutym tego roku laureatów, którym nagrody wr´czono podczas konferencji.
Redaktor naczelny czasopisma „Logistyka” wyg∏osi∏ referat inauguracyjny,
w którym przedstawi∏ niektóre zagadnienia dotyczàce obecnej sytuacji logistyki w Polsce, jej potrzeby oraz kierunki, w których nale˝y upatrywaç intensywnego rozwoju tej dziedziny.
W kategorii „Najlepszy System Informatyczny” I miejsce zdoby∏a firma IBS
Polska Sp. z o. o. za wdro˝enie pakietu
ASW wraz z modu∏em Internet Connection
(tak˝e z IBS Polska Sp. z o. o.). II miejsce
zaj´∏a firma Softlab Trade Sp. z o. o. za Modu∏ Mg 2001 SQL jako narz´dzie do zarzàdzania magazynem wysokiego sk∏adowania (w oparciu o wdro˝enie w spó∏ce z o.
o. Polbita), a III miejsce uzyska∏a firma EUROAD – SWiP (System Wyszukiwania i Planowania Pojazdów) za autorski program,
napisany na w∏asne potrzeby.
W kategorii „Najlepszy Produkt –
Oprogramowanie” I lokat´ przyznano firmie SAP Polska Sp. z o. o. za mySAP Sup-

Redaktor naczelny czasopisma „Logistyka” wr´cza nagrod´

Laureaci konkursu „Z∏oty Bit 2002”

ply Chain Management (zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw). II miejsce zdoby∏a ponownie Softlab Trade Sp. z o. o. za Modu∏ MG 2001 SQL jako narz´dzie do zarzàdzania magazynem wysokiego sk∏adowania, a III miejsce – IBS Polska Sp. z o.
o. za System ASW Virtual Enterprise.
W kategorii „Najlepszy Produkt –
Sprz´t” I miejsce przyznano IBS Polska

Sp. z o. o. za Serwery IBM eServer
iSeries 400. II lokat´ uzyska∏a firma BCS
Polska Sp. z o. o. za system bezprzewodowej komunikacji w magazynie „SPEKTRUM 24”, a III miejsce firma Koncept-L
spó∏ka jawna – za Kolektor danych ScanPal2 firmy Metrologic.

dy administrator danych powinien mieç
ÊwiadomoÊci, i˝ tylko dostosowanie si´
do przepisów wynikajàcych z Ustawy [1]
i Rozporzàdzeƒ [2] i [3] pozwoli mu uniknàç odpowiedzialnoÊci karnej.
Zagadnienia zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià karnà za przetwarzanie zbiorów

danych z naruszeniem przepisów precyzuje rozdzia∏ 8 Ustawy [1]. Post´powanie
niezgodne z przepisami Ustawy [1] jest
karalne. Warto wiedzieç, i˝ w zale˝noÊci
od rodzaju przewinienia mo˝e to byç
grzywna, kara ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci nawet do lat 3.
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powinny odpowiadaç urzàdzenia oraz
systemy informatyczne s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych, przedstawiono skrótowo, ale ju˝ na tej podstawie
widaç z∏o˝onoÊç problemu, który nale˝y
rozwiàzaç. Wi´cej szczegó∏ów w tym zakresie zawiera Rozporzàdzenie [3]. Ka˝-
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