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I. USUWANIE DANYCH CYFROWYCH 

 

1. Wyro z niamy zasadniczo dwa gło wne typy niszczenia danych: procesy, w kto rych dane 

niszczone są fizycznie wraz z nos nikiem oraz takie, kto re kasują dane, ale bez niszczenia 

nos nika. 

2. Metody niszczenia danych bez niszczenia nos nika: 

 metody niszczenia danych z zachowaniem nos nika są operacjami programowymi 

polegającymi na nadpisywaniu danych na nos niku sektor po sektorze w taki 

sposo b, iz  nie jest moz liwy ponowny odczyt zapisanych informacji. Jest to metoda 

powszechna i zaakceptowana jako standard w instytucjach pan stwowych. Moz emy 

usuwac  w ten sposo b dane osobowe w wyniku zastosowania trzech ro z nych metod 

nadpisywania danych bez niszczenia nos nika w sposo b trwały jak programowe 

nadpisywanie danych, nadpisywanie danych z firmware, degaussing (bez 

destrukcji nos nika). 

3. Metody niszczenia danych wraz z uszkodzeniem nos nika: 

3.1 Moz liwe jest do zastosowania kilka metod bezpiecznego niszczenia nos nika: 

-   kompletne zniszczenie nos nika poprzez jego stopienie (np. w piecu indukcyjnym), 

- niszczenie dysku metodą chemiczną polegająca na pokryciu lub zanurzeniu dysku  

w specjalistycznych substancjach, kto rego efektem jest kompletne rozpuszczenie dysku 

twardego lub innego nos nika, 

- niszczenie nos nika precyzyjnymi metodami mechanicznymi poprzez tzw. wio rkowanie, 

polegające na fizycznym uszkodzeniu nos nika danych, np. przy uz yciu urządzenia, kto ry 

tnie nos nik (np. dysk twardy) na elementy nie większe niz  5-30 milimetro w 

kwadratowych.  

 

II. DOKUMENTY PAPIEROWE  

 

1. Dokumenty papierowe nalez y sporządzac  tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. 

2. Nalez y zwro cic  szczego lną uwagę na fakt, iz  opro cz danych osobowych dokumenty 

mogą zawierac  ro wniez  tajemnicę organizacji.  

3. Po zakon czeniu wymaganych okreso w przechowywania dokumenty nalez y usunąc / 

zniszczyc , a ze zniszczenia powinien powstac  protoko ł. 
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4. Jez eli dokumenty niszczymy samodzielnie przy uz yciu niszczarki papieru, niszczarka ta 

powinna spełniac  normę DIN 66399 (klasa nie niz sza niz  P3).  

5. Jez eli organizacja ma zamiar posiłkowac  się podmiotem zewnętrznym przy niszczeniu 

dokumento w nalez y pamiętac  o podpisaniu umowy powierzenia przetwarzana danych,  

z uwagi, iz  niszczenie dokumento w zawierających dane osobowe, to ro wniez  ich 

przetwarzanie. 

6. Za działanie niedopuszczalne uwaz a się sytuację, kiedy dokumenty trafiają do kosza na 

s mieci, co grozi faktem, iz  dokumentacja moz e trafic  w niepowołane ręce. Narusza to 

prawo ochrony danych osobowych, co grozi powaz nymi konsekwencjami finansowymi 

oraz postępowaniami sądowymi. 

7. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych *, zakazane jest przechowywanie 

danych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne z przepisami prawa oraz retencją 

danych określoną przez administratora danych w rejestrze czynności 

przetwarzania, który jest prowadzony przez administratora danych. 

8. Przykładami dokumento w, kto re muszą zostac  zniszczone w niszczarce po upływie 

terminu ich przydatnos ci są m. in. oferty i dokumentacja kontraktowa, wyciągi i zapisy 

księgowe, faktury i paragony, spersonalizowane dokumenty reklamowe, dokumenty 

podatkowe i księgowe, podpisane dokumenty, notatki, wydruki, kopie nawet o złej jakos ci. 

9. W przypadku niszczenie nos niko w danych cyfrowych czy papierowych przez dostawcę 

zewnętrznego, nalez y zawrzec  z nim umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

* 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  

 


