ANALIZA RYZYKA REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
Z OCENĄ SKUTKÓW OCHRONY DANYCH [ARRCPR-OSOD-01]
W oparciu o 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.

INFORMACJE OGÓLNE
Tytuł:

Rekrutacja pracowników

Nr umowy:

Opis:

Data umowy: brak

ADMINISTRATOR DANYCH

WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH

Nazwa administratora: a
Imię i nazwisko:

a

Dane kontaktowe:
Dane przedstawiciela:
Dane inspektora IOD:
Więcej administratorów:

DANE OSOBOWE
Zbiory:

Dokumentacja przedstawiona przez kandydatów do pracy

Opis kateg. osób:

kandydaci do pracy

Kategorie danych:

zwykłe

Analityka danych:

ZWYKŁE: dane kontaktowe
ZWYKŁE: data urodzenia
ZWYKŁE: imię i nazwisko
ZWYKŁE: kwalifikacje zawodowe
ZWYKŁE: przebieg dotychczasowego zatrudnienia
ZWYKŁE: wykształcenie

PROGRAMY I ZASOBY
Dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem sie o pracę
e- mail
e-puap

Programy/zasoby:

SZCZEGÓŁY
Cel przetwarzania:

nabór pracowników do pracy

Kategorie odbiorców:
[PWU] [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[PZO] [art. 6 ust. 1 lit. a RODO] Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane
dotyczą.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Przekazanie do państwa trzeciego lub org. międzynarod.
NIE
Podstawa prawna:

Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Środki bezpieczeństwa: Fizyczne środki bezpieczeństwa
Organizacyjne środki bezpieczeństwa
Techniczne środki bezpieczeństwa
Termin usun. DO

brak

Podstawa:

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

ZAŁĄCZNIKI

1

ANALIZA RYZYKA REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
Z OCENĄ SKUTKÓW OCHRONY DANYCH [ARRCPR-OSOD-01]
W oparciu o 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.

Rekrutacja pracowników
Atrybut:
Zagrożenie:

Poufność
nieuprawniony dostęp do danych

Opis podatności:

dostęp do dokumentów kandydatów przez osoby nieuprawnione

Zabezpieczenia:

aktywa przypisano ich właścicielom - kierownikom komórek organizacyjnych, stanowiskom samodzielnym dokumentacje Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem są aktualizowane oświadczenie o zachowaniu poufności upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych

Prawdopodobieństwo:
Skutek:
Ryzyko:
Ocena skutków przetw.:

Prawdopodobne (4)
Średni (3)
Wysoki (12)
Zalecana

Atrybut:
Zagrożenie:

Dostępność
brak procedur rekrutacji

Opis podatności:

dostęp do dokumentów kandydatów przez osoby nieuprawnione

Zabezpieczenia:

aktywa przypisano ich właścicielom - kierownikom komórek organizacyjnych, stanowiskom samodzielnym dokumentacje Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem są aktualizowane oświadczenie o zachowaniu poufności upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych

Prawdopodobieństwo:
Skutek:
Ryzyko:
Ocena skutków przetw.:

Prawdopodobne (4)
Średni (3)
Wysoki (12)
Zalecana

Atrybut:
Zagrożenie:

Integralność
brak szyfrowania transmisji

Opis podatności:

dostęp do dokumentów kandydatów przez osoby nieuprawnione

Zabezpieczenia:

aktywa przypisano ich właścicielom - kierownikom komórek organizacyjnych, stanowiskom samodzielnym dokumentacje Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem są aktualizowane oświadczenie o zachowaniu poufności upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych

Prawdopodobieństwo:
Skutek:
Ryzyko:
Ocena skutków przetw.:

Prawdopodobne (4)
Średni (3)
Wysoki (12)
Zalecana
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ANALIZA RYZYKA REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
Z OCENĄ SKUTKÓW OCHRONY DANYCH [ARRCPR-OSOD-01]
W oparciu o 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.

Rekrutacja pracowników
ATRYBUT:

Poufność

Zagrożenie:

nieuprawniony dostęp do danych

Poziom ryzyka: Wysoki (12)
Decyzja:
Brak akceptacji
Uzasadnienie:
Zalecenia:
przeprowadzić szkolenie dla Komisji rekrutacji pracowników
ATRYBUT:

Dostępność

Zagrożenie:

brak procedur rekrutacji

Poziom ryzyka: Wysoki (12)
Decyzja:
Brak akceptacji
Uzasadnienie:
Zalecenia:
opracować procedury rekrutacji pracowników
ATRYBUT:

Integralność

Zagrożenie:

brak szyfrowania transmisji

Poziom ryzyka:
Decyzja:
Uzasadnienie:
Zalecenia:

Wysoki (12)
W trakcie
Dokumentacja kandydatów do pracy składana jest w wersji papierowej w siedzibie podmiotu
wdrożyć procedury szyfrowania poczty elektronicznej

Decyzja: W trakcie

Data:

Zatwierdził:
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