ZAŁĄCZNIK NR 10

do Polityki Bezpieczeństwa

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko/nazwa
oraz dane kontaktowe administratora
Imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe współadministratorów
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
przedstawiciela administratora
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
inspektora ochrony danych osobowych

5.

Cel przetwarzania

6.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

7.

Opis kategorii danych osobowych

8.

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione

9.
10.

Marek Kaniewski
Tel.: +48 664 600 900
E-mail: mk@mkpublikacje.pl
–
–
–






w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
w celu obsługi zakupów dokonywanych w Serwisie
w celu obsługi reklamacji,
w celach analitycznych i statystycznych,
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia
roszczeń lub obrony przed nimi,
 w celach marketingowych.
 osoby indywidualne,
 przedsiębiorstwa.
Zbiór danych osobowych zawiera:
 imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 nr telefonu,
 adres email.
 Biuro Rachunkowe,
 Firma hostingowa (NETMARK),
 Firma kurierska (Poczta Polska S.A.)

Informacje o przekazaniu danych osobowych
do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej
Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

brak
po okresie 10 latach


Opis technicznych i organizacyjnych
środków bezpieczeństwa



11.



zamknięte pomieszczenie z podwójnym zamkiem
patentowym typu „Gerda”,
komputer zabezpieczony przed możliwością
użytkowania przez osoby nieuprawnione
do przetwarzania danych osobowych,
za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkowania
i cykliczne wymuszanie zmiany hasła,
stanowisko komputerowe wyposażone
w indywidualną ochronę antywirusową,
wewnętrzna sieć komputerowa zabezpieczona
poprzez odseparowanie od sieci publicznej za pomocą
zapory ogniowej wbudowanej w router.

Podstawa prawna:

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).
Uwagi do wzoru:

Katalog informacji, które muszą znaleźć się w rejestrze, jest podany wprost w art. 30 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych;

Informacje wymienione w pozycjach 2, 3 i 4 administrator zamieszcza wtedy, gdy w konkretnym przypadku ma
to zastosowanie.

