Siemianowice Śląskie, 24.11.2021 r.

PD.142.18.2021

Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych

1. Na podstawie art. 34 ust. 1 Rozporządzenia 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 (RODO), Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie jako
Administrator Danych Osobowych, informuje że w dniu 22.11.2021 przyjęto zgłoszenie
o zagubieniu/kradzieży segregatora, w którym znajdowały się dokumenty w zakresie
diagnosty uprawnionego do przeprowadzania badań technicznych i zawierały takie dane
osobowe jak m. in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania wskazany we wniosku o wydanie
uprawnień diagnosty uprawnionego do przeprowadzania badań technicznych, załączniki do
wniosku, stanowiące kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz
nr PESEL.
Powyższe stanowiło naruszenie ochrony danych osobowych.
2. Możliwymi następstwami naruszenia ochrony Pana danych osobowych jest ryzyko
kradzieży tożsamości przez, które należy rozumieć:
• możliwość podjęcia przez osoby trzecie próby uzyskania na Pana szkodę, pożyczek
w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności
okazywania dokumentu tożsamości,
• osoby trzecie mogą podjąć także próbę nielegalnego pozyskania innych Pana danych
osobowych,
• możliwość podjęcia przez osoby trzecie próby uzyskania dostępu do systemów
obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskanie wglądu do danych o Pana stanie
zdrowia, ponieważ czasem dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać
potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL,

• możliwość podjęcia próby przez osoby trzecie korzystania z praw obywatelskich, które
Panu przysługują np. przy głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego,
• Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią do próby wyłudzenia
ubezpieczenia,
• możliwość podjęcia próby przez osoby trzecie do założenia na Pana dane osobowe konta
internetowego np. w serwisach społecznościowych, poczty elektronicznej,
• istnieje też ryzyko otrzymywania niechcianej korespondencji.
W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony Pana danych osobowych, niezwłocznie
podjęliśmy działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków naruszenia
Pana danych osobowych poprzez zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa kradzieży
na Policję.
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich dokonał zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
a pracownicy biorący udział w realizacji zadania, dodatkowo zostali przeszkoleni
prewencyjnie z zagrożeń i podatności, które mogą wystąpić na stanowisku pracy.
Z uwagi na podjęte powyżej środki, informuję, że prawdopodobieństwo nastąpienia
negatywnych konsekwencji jest niewielkie. Jednocześnie informuję, że podszywanie się pod
inną osobę przy wykorzystaniu jej danych osobowych stanowi przestępstwo z art. 190 a §2
Kodeksu karnego, które jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego i zagrożone karą
pozbawienia wolności do lat 3.
3. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy aby
Pan:
• sprawdził w banku czy osoby niepożądane bez Pana wiedzy nie próbowały skorzystać ze
wskazanych danych,
• skorzystał z możliwości założenia konta w systemie Biura Informacji Kredytowej S.A.
(www.bik.pl, tel. 22 310 44 44), które świadczy usługi zabezpieczenia nr PESEL oraz
powiadamiania w czasie rzeczywistym o próbach wykorzystania nr PESEL w bankach
i instytucjach pozabankowych,
• zachował wzmożoną ostrożność w zakresie weryfikowania autentyczności kierowanych do
Pana pism zwłaszcza tych, w których wskazuje się na jakiekolwiek obowiązki
o charakterze finansowym,

• zachował ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za
pośrednictwem Internetu czy telefonu,
• ignorował nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców.
Jeśli dowie się Pan o wykorzystaniu Pana danych osobowych przez osobę nieuprawnioną,
prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.
4. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie jest Pani Katarzyna
Basiak.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem telefonu 32 760 52
82 na adres poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl lub w pokoju nr 4
w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10. Jeżeli dowie się Pan
o wykorzystaniu Pana danych przez osobę nieuprawnioną prosimy o jak najszybsze zgłoszenie
tego faktu Policji.
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