
WAŻNE!!! 

 

INFORMACJA O NARUSZENIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW 

BIBLIOTEKI (OBECNYCH I BYŁYCH) ORAZ OSÓB Z KTÓRYMI SĄ LUB BYŁY 

ZAWIERANE UMOWY CYWILNOPRAWNE  

 

W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GRODKOWIE 

 

Wstęp: 

 W ostatnim czasie doszło do incydentu wskutek którego Pani/Pana dane mogły się dostać w 

niepowołane ręce. Przekazujemy informacje na temat incydentu oraz działań jakie w związku z nim 

podejmujemy. Podajemy też informacje o krokach, które może Pani/Pan podjąć w związku z 

incydentem. Prosimy o zapoznanie się z poniższym powiadomieniem. 

 

Co się stało? 

W dniu 10.09.2021 r., 13.09.2021 r. oraz 14.09.2021 r. nastąpiło naruszenie poufności Pani/Pana 

danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, imiona 

rodziców, data urodzenia, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, numer PESEL, adres 

e-mail, dane dotyczące zarobków, nazwisko rodowe matki, seria i numer dowodu osobistego, numer 

telefonu, na skutek działania pracownika Biblioteki zostały udostępnione podmiotowi trzeciemu.  

 

Możliwe konsekwencje dla Pani/Pana: 

Następstwem naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych może być:  

1. osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania na Pani/Pana szkodę, pożyczek w instytucjach 

pozabankowych np. przez internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu 

tożsamości, 

2. osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie 

świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do danych o Pani/Pana stanie zdrowia, ponieważ 

czasem dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość 

za pomocą numeru PESEL, 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią do próby wyłudzenia 

ubezpieczenia,  

4. osoby trzecie mogą podjąć próbę zawarcia na Pani/Pana szkodę umów cywilno-prawnych, np. 

najmu nieruchomości,  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej 

tożsamości, np. przy otrzymywaniu mandatu, 

6. założenie na Pani/Pana dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach 

społecznościowych),  

7. podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od Pani/Pana dodatkowych 

określonych informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej),  

8. wykorzystania Pani/Pana danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która 

może posłużyć do celów przestępczych. 

 

Działania podjęte przez Nas: 

O powyższym zdarzeniu zawiadomiliśmy organy ścigania. Naruszenie ochrony danych osobowych 

zgłosiliśmy do Prezesa UODO. Nadto przeprowadzimy ponownie szkolenia dla pracowników w 

zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych oraz ochrony danych osobowych oraz kontrolę w 

jednostce związaną z przestrzeganiem ochrony danych osobowych. 

 

Co może Pan/Pani zrobić? 

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy by Pani/Pan: 

1. skorzystał/a z możliwości założenia konta w systemie informacji kredytowej celem 

monitorowania prób uzyskania kredytu, 

2. zachował/a ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za 

pośrednictwem internetu czy telefonu, 



3. skorzystał z możliwości zastrzeżenia dokumentu tożsamości w systemie dokumenty 

zastrzeżone (więcej informacji na www.dokumentyzastrzezone.pl) i jego wymiany lub zgłosił 

ten fakt w dowolnym urzędzie gminy, 

4. zachował ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów 

telefonów, 

5. ignorował nieoczekiwane wiadomości e-mail, w szczególności od nieznanych nadawców, nie 

otwierał nieznanych załączników. 

 

Więcej informacji: 

Jeżeli ma Pani/Pan jakikolwiek pytania lub chciałaby/chciałby Pan przekazać dodatkowe informacje 

w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych. Poniżej podajemy jego dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Agata Wagner 

Adres e-mail: agatawagner@onet.pl. 

 

 

 

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Grodkowie 

 

  Anna Wołk-Łaniewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2021 r. 

Agata Wagner 

http://www.dokumentyzastrzezone.pl/
mailto:agatawagner@onet.pl

