
Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

z siedzibą w Warszawie (00-491), ul. Konopnickiej 6, 

wpisanego do rejestru KRS pod numerem 0000094699

CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

z siedzibą w  Bydgoszczy (85-010), 

ul. Dworcowa 56

wpisana do rejestru KRS 

pod numerem: 0000268190

ZALECENIE
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

dla kierowników oraz wychowawców wypoczynku

Działając  jako  Administrator  Bezpieczeństwa  Informacji  Związku  Harcerstwa

Polskiego z siedzibą w Warszawie, przekazuję niniejsze zalecenie dla Kierowników

oraz Wychowawców wypoczynku w rozumieniu odpowiednio art. 92p ust. 1  oraz

art.  92p  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  (Dz.  U.

Dz.U.1991.95.425 z  późn.  zm.)  –  dalej,  jako  „ustawa  o  systemie  oświaty”,   z

zastrzeżeniem ust. 3 – 5 art. 92p tej ustawy. 

Na podstawie art.  36a ust.  2 punkt  1)  ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o

ochronie  danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z  późn.  zm.)  –  dalej,  jako:

„ustawa o ochronie danych osobowych”,  oraz na mocy postanowień Polityki

Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP, przyjętej Uchwałą Głównej Kwatery ZHP

nr  152/2013  z  dnia  26  lutego  2013  r.,  zalecam,  aby przetwarzanie  danych

osobowych uczestników wypoczynku w rozumieniu art.  92a ust.  1 ustawy o



systemie  oświaty,  który  to  wypoczynek  organizowany  jest  w  ramach  tzw.

„Harcerskiej  Akcji  Letniej”  oraz „Harcerskiej  Akcji  Zimowej”,  przetwarzane

było zgodnie z:

 przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, 

 przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004.100.1024 z późn. zm.) w sprawie

dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

 innymi  aktami  wykonawczymi  do  w/w  ustawy  o  ochronie  danych

osobowych, 

 Polityką  Bezpieczeństwa Informacji  przyjętej  i  obowiązującej  w  danej

Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. 

W  szczególności  zalecam,  aby  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników

wypoczynku odbywało się przy dołożeniu szczególnej staranności w celu ochrony

interesów osób, których dane dotyczą, aby dane te były przetwarzane zgodnie z

prawem, dla oznaczonych,  zgodnych z prawem celów i  niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu  niezgodnemu z  tymi  celami.  Zalecam również,  aby dane te były

przechowywane w sposób umożliwiający  identyfikację osób, których dotyczą oraz,

aby były one zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Działając  jako  Administrator  Bezpieczeństwa  Informacji  Związku  Harcerstwa

Polskiego, proszę o przekazanie niniejszego zalecenia wszystkim kierownikom oraz

wychowawcom wypoczynku, w celu zapoznania ich z treścią niniejszego zalecenia.

Z poważaniem,

Agnieszka Orzechowska

radca prawny
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

Związku Harcerstwa Polskiego


