
Narzędzie pseudonimizacji danych osobowych 
w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] 

kodowanie identyfikatorów nauczycieli 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karata Nauczyciela1 wymaga przetwarzania danych, 

które w swej istocie są danymi osobowymi. Istnieje zatem konieczność stosowania środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Na tle problematyki ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („ochrony 

danych osobowych”) w odniesieniu do przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 

nauczycieli opisano tu możliwość skorzystania z narzędzia dokonania pseudonimizacji danych osobowych. 

Narzędzie jest dostępne pod adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm.  

Dokonanie pseudonimizacji może być (w ocenie administratora danych osobowych) potrzebne w szczególności 

w sytuacji przechowywania plików gromadzenia danych oraz ich przekazywania – na przykład przygotowania 

pliku gromadzenia danych do ewentualnego przekazania do czynności o serwisowym charakterze (o ile wystąpi 

taka konieczność). Temu przypadkowi służy głównie to opracowanie. Czynności o serwisowym charakterze 

obejmują ewentualne lokalizowanie, poprawianie i raportowanie błędów gromadzenia danych 

uniemożliwiających lub fałszujących dokonanie analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu 

art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Czynności o serwisowym charakterze mogą także obejmować dokonanie 

oceny poprawności zgromadzenia danych i możliwości dokonania analizy oraz raportowania jej efektów.  

W przypadku zaistnienia ewentualności przekazania pliku gromadzenia danych następuje przekazanie danych 

osobowych. Może być wtedy (w ocenie administratora danych osobowych) konieczne zawarcie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Propozycja treści takiej umowy jest dostępna pod adresem 

https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx. 

Narzędzie pseudonimizacji danych osobowych (oraz umowa powierzenia) mogą być także potrzebne po stronie 

realizujących obowiązki wynikające z art. 30a w wielu innych przypadkach, które nie są opisywane w tym 

opracowaniu. 

 

Więcej: http://art30a.ucoz.pl/  

 

 

 

 

wersja 1.02 

Krzysztof Sługocki, 21.08.2020 

k.slugocki@egocki.pl 

 
1 art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 2215; 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002215/O/D20192215.pdf,  
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000221501.pdf  

https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm
https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx
http://art30a.ucoz.pl/
mailto:k.slugocki@egocki.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002215/O/D20192215.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000221501.pdf
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1. Wprowadzenie do ewentualnej potrzeby stosowania 
proponowanego narzędzia 

Jednym z celów możliwości zastosowania narzędzia pseudonimizacji danych osobowych w plikach gromadzenia 

danych [awn*.xlsx] jest przygotowanie pliku gromadzenia danych do ewentualnego przekazania do czynności 

o serwisowym charakterze (o ile wystąpi taka konieczność – dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie 

wskazują, że w około 8% przypadków korzystania z zalecanej Aplikacji, w ocenie jej użytkowników zachodzi 

taka konieczność). Czynności o serwisowym charakterze obejmują ewentualne lokalizowanie, poprawianie 

i raportowanie błędów gromadzenia danych uniemożliwiających lub fałszujących dokonanie analizy wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Czynności o serwisowym 

charakterze mogą także obejmować dokonanie oceny poprawności zgromadzenia danych i możliwości 

dokonania analizy oraz raportowania jej efektów.  

Z perspektywy osób zaangażowanych w obowiązki wynikające z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela należy być 

świadomym tego, że w ramach realizacji tych obowiązków – w analizie wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli przetwarza się dane osobowe nauczycieli na dużą skalę... w odniesieniu do nowego stanu prawa 

ochrony danych osobowych (RODO2) pojawiają się liczne kolejne obowiązki. Podmiot zaangażowany, w ramach 

przetwarzania danych osobowych w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a, winien dołożyć należytej 

staranności w realizacji tych obowiązków oraz winien osiągać stan bezpiecznego przetwarzania danych 

osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

1.1. Minimalizowanie zaistnienia ewentualności przekazania plików 
gromadzenia danych do realizacji czynności o serwisowym charakterze 

Gromadzenie danych na potrzeby dokonania analizy jest kluczowym procesem w realizacji obowiązków 

wynikających z art. 30a. Zalecana Aplikacja – w roku 2020 – Analiza2020 została wyposażona w szereg narzędzi 

umożliwiających poprawne zgromadzenie danych oraz w konsekwencji minimalizujących zaistnienie 

ewentualnej konieczności przekazania plików gromadzenia danych do realizacji czynności o serwisowym 

charakterze. Są to: 

- narzędzie „agresywny analizator poprawności gromadzenia danych” 

(https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/AgrX.xlsm);  

- narzędzie pomocnicze do sprawdzania poprawności zgromadzonych danych 

(https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/sprAWNX.xlsm);  

- narzędzie naprawy tabel normalizujących w plikach gromadzenia danych (tabel przygotowujących tabele 

proste danych do analizy), dostępne jako funkcjonalność pliku Analizatora [Analizator2020_w*.xlsm] w arkuszu 

[Pulpit] w skoroszycie Analizatora; 

- narzędzie naprawy struktur kontrolnych [N] w plikach gromadzenia danych (struktur kontroli poprawności 

danych w arkuszach [n*]), dostępne jako funkcjonalność pliku Analizatora [Analizator2020_w*.xlsm] w arkuszu 

[Pulpit] w skoroszycie Analizatora; 

 
2 RODO - 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych 
UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex 
Baza aktów prawnych UE – tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)  

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/AgrX.xlsm
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/sprAWNX.xlsm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)
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- narzędzie naprawy struktur kontrolnych [W] w plikach gromadzenia danych (struktur kontroli poprawności 

danych w arkuszach [n*W]), dostępne jako funkcjonalność pliku Analizatora [Analizator2020_w*.xlsm] 

w arkuszu [Pulpit] w skoroszycie Analizatora; 

- parametryzowany (dodatkowy) raport analizy poprawności struktur zatrudnienia i minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dostępny jako funkcjonalność pliku Analizatora [Analizator2020_w*.xlsm] 

w arkuszu [Pulpit] w skoroszycie Analizatora; 

- narzędzie pomocnicze „kalkulator egzotycznych nauczycieli” 

(https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/EuklidesC.xlsx);  

- narzędzie pomocnicze „kalkulator obliczania struktury zatrudnienia” (https://egocki.pl/art30a/CalStr.xlsx).  

Planowane jest także udostępnienie dodatkowych (bardziej zaawansowanych) narzędzi oraz aktualizacja wyżej 

wskazanych. 

1.2. Problematyka „ochrony danych osobowych” w realizacji analizy wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli 

Wiele osób zobowiązanych, co do kwestii wynikających z art. 30a, dostrzega  problematykę „ochrony danych 

osobowych” przetwarzanych w realizacji analizy (pojawiają się także bardzo „mocne” i jednoznaczne sygnały 

z innych źródeł). Jako autor tego opracowania, twórca, propagator, wdrożeniowiec i szkoleniowiec zalecanego 

narzędzia Aplikacja Analiza2020 – otrzymuję wiele opinii, komentarzy, uwag i pytań. Problematyka „ochrony 

danych osobowych” nie stanowi dla mnie żadnego specjalnego wyzwania... – już w połowie roku 

2018 przygotowałem sferę wsparcia mającą na celu dostarczenie Państwu i innym (w ramach chęci udzielania 

skutecznej i aktywnej pomocy Licencjobiorcom) gotowych rozwiązań (łącznie z narzędziami do dokonywania 

własnych ocen i ich dokumentowania) dotyczących w szczególności: wypełnienia obowiązku informacyjnego 

oraz właściwego umiejscowienia w lokalnym rejestrze czynności przetwarzania (podmiotów zobowiązanych) 

czynności przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem obowiązków art. 30a (wskazanie 

warunku legalności, definicja zakresu kategorii danych,...); oceny skutków dla ochrony danych,…; oceny ryzyka; 

podejmowania działań minimalizujących ryzyko; ewentualnego powierzania przetwarzania danych osobowych; 

ewentualnych przyszłych działań kodeksowych;... - no, troszkę tego jest – nie byłem jednak skłonny tym 

wszystkim Państwa „zaśmiecać”; rzecz pozostaje do wykorzystania wedle Państwa wyboru, woli, rozwagi 

i uznania w sposób niżej prezentowany. 

Obecnie wskazywane tu kwestie zostały uzupełnione o opisywane w dalszej części tego opracowania narzędzie 

pseudonimizacji danych osobowych gromadzonych w plikach gromadzenia danych w powiązaniu 

z ewentualnym powierzeniem danych osobowych do przetwarzania w ramach czynności o serwisowym 

charakterze oraz w powiązaniu z ewentualną koniecznością zawierania umowy powierzenia (tu właściwego 

rozstrzygnięcia dokonuje administrator danych). 

Wskazywane wyżej obowiązki dotyczą i tych podmiotów, które dokonują analizy na podstawie zgromadzonych 

danych, i także tych podmiotów, w których na potrzebę dokonania analizy gromadzi się jedynie owe dane. 

Jak wspomniałem nie byłem skłonny (i w tym stanie ducha pozostaję) „zasypywać” Państwa informacjami, 

których być może Państwo nie potrzebujecie – patrząc z perspektywy aktualnego stanu i etapu wprowadzania 

RODO w Państwa Organizacji. Jeżeli jednak określone potrzeby po Państwa stronie już zaistniały lub 

spodziewacie się Państwo, że takie zaistnieją – to proszę korzystać z proponowanych tu rozwiązań i narzędzi.  

Autor stosuje się tu do powszechnie akceptowanych i wskazywanych jako wielce wartościowe w rozsądnym 

i skutecznym wprowadzaniu RODO, zaleceń Grupy Roboczej Art. 293, gdzie w jednym z wypracowanych 

 
3 Zespół roboczy ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (Working Party on the 
Protection of Indyviduals with regard to the Processing of Personal Data); niezależny podmiot o charakterze 
doradczym, powołany na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/EuklidesC.xlsx
https://egocki.pl/art30a/CalStr.xlsx
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dokumentów4 stwierdza się, że „Każdy dostawca produktu lub podmiot przetwarzający powinien dzielić się 

przydatnymi informacjami bez ujawniania tajemnic i bez stwarzania zagrożeń dla bezpieczeństwa poprzez 

ujawnienie słabych stron.”. 

Krótko pisząc wygląda owo „rozsądne i skuteczne wprowadzanie RODO” w realizacji obowiązków art. 30a 

mniej więcej następująco: 

(1) pierwszym elementem wypełnia obowiązków związanych z RODO jest stan zaistnienia stanu 

świadomości tego, że w realizacji analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są przetwarzane 

dane osobowe – świadomość ta winna zaistnieć głównie po stronie tych, którzy mają do czynienia z tą 

analizą (tak na poziomie gromadzenia danych, jak i na poziomie dokonywania analizy i raportowania 

wyników analizy); 

(2) wyrazem zaistnienia pożądanej świadomości (w rozumieniu wykazywania zgodnego z prawem 

przetwarzania danych osobowych – RODO, art. 5 ust. 2) jest przede wszystkim wykazanie (zaistnienie 

w zgodności z art. 30 RODO) związanej z obowiązkiem analizy czynności przetwarzania danych 

osobowych w rejestrze czynności przetwarzania (RCP) prowadzonym przez organizację, w której dana 

czynność ma miejsce (w przypadku struktury organizacyjnej, w której dane są gromadzone 

w podmiotach gromadzenia danych a analiza jest dokonywana przez organ prowadzący – zaistnieją 

dwie trochę różne czynności przetwarzania); 

(3) ze względu na cele, zakres, charakter i kontekst analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

konieczne jest dokonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (RODO, art. 35) – kluczowy 

w tym zakresie opis (z roku 2018) tego zagadnienia udostępniam pod adresem 

https://egocki.pl/rodo/art30a/dpiaart30a.html;  

(4) w ramach oceny skutków istotnym elementem jest ocena ryzyk zaistnienia naruszenia praw i wolności 

tych, których dane osobowe są tu przetwarzane; 

(5) kolejnym ważnym i decydującym krokiem o zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest 

konieczność wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych (tych, których dane 

osobowe są przetwarzane) ze szczególnym uwzględnieniem praw podmiotów danych (w zależności od 

struktury organizacyjnej – zaistnieją dwie różne formy wypełnienia obowiązku informacyjnego); 

przykład (z roku 2018) do właściwego dopracowania po Państwa stronie jednej z możliwych form 

realizacji tego obowiązku: https://egocki.pl/rodo/art30a/roi_20181101_analizaOP.html; 

(6) istnieje jeszcze kilka „pomniejszych” obowiązków (niektóre o fakultatywnym znaczeniu) zależnych 

mocno od przyjętej w danej organizacji „strategii” wprowadzania RODO; 

(7) o dodatkowych obowiązkach mogą stanowić także w szczególności konsekwencje zaistnienia 

konieczności przekazania plików gromadzenia danych do realizacji czynności o serwisowym 

charakterze; dojdzie w takim przypadku do powierzenia przetwarzania danych osobowych; zaistnieje 

w takim przypadku (ta kwestia wymaga indywidualnych rozstrzygnięć po stronie administratora 

zależnych od przyjętej polityki ochrony danych osobowych) poprzedzająca konieczność zawarcia 

umowy powierzenia; przykład treści umowy w formacie edytowalnym jest dostępny pod adresem 

https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx;  

(8) w celu minimalizacji ryzyk zaistnienia naruszenia praw i wolności tych, których dane osobowe będą 

przetwarzane w wyniku zaistnienia ewentualności konieczności powierzenia danych do realizacji 

czynności o serwisowym charakterze – autor tego opracowania zaleca korzystanie z opisywanego tu 

dalej narzędzia pseodonimizacji danych osobowych (korzystanie z zalecanego tu narzędzia ma 

 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm).  
4 Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może 
powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679 (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=611236)   

https://egocki.pl/rodo/art30a/dpiaart30a.html
https://egocki.pl/rodo/art30a/roi_20181101_analizaOP.html
https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
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charakter fakultatywny i podlega indywidualnej ocenie administratora danych) dostępnego pod 

adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm.  

Proszę dodatkowo korzystać z możliwości wyrażenia swych potrzeb w opisywanych tu zakresach – 

https://goo.gl/forms/goFwWT4Ir3Ypcljq1. Jeżeli nie jestem wystarczająco komunikatywny lub oczekujecie 

Państwo dalej idących informacji - pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem k.slugocki@egocki.pl (także 

w drodze rozmowy telefonicznej: 501 091 995); proszę także korzystać z zasobów dostępnych pod adresami: 

https://sites.google.com/view/rodo2018 oraz https://www.facebook.com/rodo2018. 

2. Pseudonimizacja w RODO 

2.1. Artykuł 4 Definicje 

5) „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już 

przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie 

dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; 

2.2. Motyw (26)  

Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub 

możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Spseudonimizowane dane osobowe, które przy użyciu 

dodatkowych informacji można przypisać osobie fizycznej, należy uznać za informacje o możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej. Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, 

należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów 

dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną 

wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania 

osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem 

wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie 

jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie 

przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny. 

2.3. Motyw (28)  

Pseudonimizacja danych osobowych może ograniczyć ryzyko dla osób, których dane dotyczą, oraz pomóc 

administratorom i podmiotom przetwarzającym wywiązać się z obowiązku ochrony danych. Tym samym 

bezpośrednie wprowadzenie pojęcia „pseudonimizacja” w niniejszym rozporządzeniu nie służy wykluczeniu 

innych środków ochrony danych. 

2.4. Motyw (29)  

Aby zachęcić do stosowania pseudonimizacji podczas przetwarzania danych osobowych, należy umożliwić 

stosowanie u tego samego administratora środków pseudonimizacyjnych niewykluczających ogólnej analizy, 

o ile administrator ten zastosował środki techniczne i organizacyjne niezbędne do tego, by niniejsze 

rozporządzenie zostało wdrożone w zakresie danego przetwarzania i by dodatkowe informacje pozwalające 

przypisać dane osobowe konkretnej osobie, której dane dotyczą, były przechowywane osobno. Administrator 

przetwarzający dane osobowe powinien wskazać osoby uprawnione. 

2.5. Motyw (78)  

Ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wymaga wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić spełnienie wymogów niniejszego 

https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm
https://goo.gl/forms/goFwWT4Ir3Ypcljq1
mailto:k.slugocki@egocki.pl
https://sites.google.com/view/rodo2018
https://www.facebook.com/rodo2018
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rozporządzenia. Aby móc wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, administrator powinien przyjąć 

wewnętrzne polityki i wdrożyć środki, które są zgodne w szczególności z zasadą uwzględniania ochrony danych 

w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych. Takie środki mogą polegać m.in. na 

minimalizacji przetwarzania danych osobowych, jak najszybszej pseudonimizacji danych osobowych, 

przejrzystości co do funkcji i przetwarzania danych osobowych, umożliwieniu osobie, której dane dotyczą, 

monitorowania przetwarzania danych, umożliwieniu administratorowi tworzenia i doskonalenia zabezpieczeń. 

Jeżeli opracowywane, projektowane, wybierane i użytkowane są aplikacje, usługi i produkty, które opierają się 

na przetwarzaniu danych osobowych albo przetwarzają dane osobowe w celu realizacji swojego zadania, 

należy zachęcać wytwórców tych produktów, usług i aplikacji, by podczas opracowywania i projektowania 

takich produktów, usług i aplikacji wzięli pod uwagę prawo do ochrony danych osobowych i z należytym 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej zapewnili administratorom i podmiotom przetwarzającym 

możliwość wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych. Zasadę uwzględniania 

ochrony danych w fazie projektowania i zasadę domyślnej ochrony danych należy też brać pod uwagę 

w przetargach publicznych. 

2.6. Artykuł 6 Zgodność przetwarzania z prawem 

4. Jeżeli przetwarzanie w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiących 

w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, 

o których mowa w art. 23 ust. 1, administrator – aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne 

z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane – bierze pod uwagę między innymi: 

e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji. 

2.7. Artykuł 25 Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna 
ochrona danych 

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 

oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i 

w czasie samego przetwarzania –wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak 

pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja 

danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego 

rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. 

2.8. Artykuł 32 Bezpieczeństwo przetwarzania 

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 

oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym 

przypadku: 

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

3. Narzędzie pseudonimizacji 

To, czy i w jakim zakresie będzie się ewentualnie korzystać z opisywanego tu narzędzia powinno być 

przedmiotem indywidualnych rozstrzygnięć w tym zakresie po stronie administratora danych. Autor tego 

opracowania zaleca korzystanie z narzędzia pseodonimizacji danych osobowych głównie z perspektywy 
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zaistnienia ewentualnej konieczności przekazania plików gromadzenia danych do realizacji czynności 

serwisowych. 

Z perspektywy prawa „ochrony danych osobowych” narzędzie może być stosowane w celu minimalizacji ryzyk 

zaistnienia naruszenia praw i wolności tych, których dane osobowe będą przetwarzane w wyniku zaistnienia 

ewentualności konieczności powierzenia danych do realizacji czynności o serwisowym charakterze.  

Narzędzie jest dostępne pod adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm.  

Udostępniony plik należy zapisać w tym samym folderze, w którym znajdują się pliki gromadzenia danych 

[awn*.xlsx]. Efekt pseudonimizacji zostanie osiągnięty w wyniku zakodowania identyfikatorów nauczycieli oraz 

danych dotyczących podmiotu gromadzenia danych. Nastąpi (w rozumieniu definicji pseudonimizacji) 

przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której 

dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Tą dodatkową informacją będzie [klucz 

kodowania/dekodowania]. Tu nastąpi spełnienie warunku pseudonimizacji polegającego na tym,  że takie 

dodatkowe informacje będą przechowywane osobno i będą objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Tego samego klucza będzie można użyć do odwrócenia efektu pseudonimizacji. 

3.1. Scenariusz możliwych zdarzeń 

Czyli główna idea możliwości zastosowania zalecanego tu narzędzia spełnia się w następującym scenariuszu 

możliwych zdarzeń: 

(1) po Państwa stronie są gromadzone dane w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] na potrzebę 

dokonania analizy z użyciem zalecanego narzędzia Aplikacja Analiza2020; 

(2) w trakcie gromadzenia danych lub po ich zgromadzeniu okazuje się (daje się zauważyć, pojawia się 

takie przypuszczenie lub podejrzenie,…), że w trakcie gromadzenia danych zaistniał jakiś problem 

(błąd, trudna do zweryfikowania i poprawienia niefunkcjonalność,…) lub uznajecie Państwo, że 

pożądaną rzeczą jest przekazanie mi plików gromadzenia danych na potrzebę ich zweryfikowania i/lub 

dokonania oceny możliwości realizacji analizy i jej efektów; 

(3) w przypadku problemów – mimo podejmowania prób usunięcia problemu z użyciem funkcjonalności 

i narzędzi wskazanych w pierwszej części tego opracowania – problem pozostaje; 

(4) następuje po Państwa stronie podjęcie decyzji o przekazaniu pliku (plików) gromadzenia danych do 

poprawy (naprawy, usunięcia problemu,…) po mojej stronie w ramach usług serwisowych w zgodzie 

z postanowieniami Licencji lub Umowy Licencyjnej lub następuje po Państwa stronie podjęcie decyzji 

o przekazaniu pliku (plików) gromadzenia danych do weryfikacji i oceny w zgodzie z postanowieniami 

Licencji lub Umowy Licencyjnej; 

(5) jest świadomość po Państwa stronie, że w analizie przetwarza się dane osobowe oraz że w wyniku 

przekazania plików gromadzenia danych nastąpi (w rozumieniu RODO) powierzenie przetwarzania 

danych osobowych; 

(6) rozważacie Państwo potrzebę zawarcia umowy powierzenia (zgodnie z propozycją treści takiej umowy 

dostępna pod adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx); 

(7) rozważacie Państwo potrzebę skorzystania z narzędzia pseudonimizacji danych osobowych 

dostępnego pod adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm; 

(8) po ewentualnym dokonaniu pseudonimizacji przekazujecie mi Państwo pliki gromadzenia danych 

(wraz z ewentualną propozycją umowy powierzenia); 

(9) realizuję czynności serwisowe w zgodzie z postanowieniami Licencji lub Umowy Licencyjnej; 

(10) przekazuję Państwu poprawione pliki gromadzenia danych lub efekt weryfikacji, lub ocenę możliwości 

dokonania analizy (i usuwam po swojej stronie trwale wszelkie pliki, które były wykorzystywane 

w ramach realizowanych czynności); 

https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm
https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx
https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm
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(11) odwracacie Państwo po swojej stronie efekt pseudonimizacji i realizujecie kolejne czynności w ramach 

dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 

Możliwe jest stosowanie narzędzia pseudonimizacji także w innych scenariuszach możliwych zdarzeń po 

Państwa stronie. 

3.2. Po „ściągnięciu” pliku narzędzia… 

Krok 1 Uaktywnienie (włączenie, otwarcie) pliku [awnCryptos.xlsm] 

 

Główny ekran narzędzia prezentuje się bardzo skromnie. Główna funkcjonalność narzędzia „Pseudonimizacja 

danych osobowych w plikach gromadzenia danych” reprezentowana jest przyciskiem 

[Kodowanie/dekodowanie identyfikatorów nauczycieli] – w tym kroku należy skorzystać z tego przycisku. [Data 

dokonania pseudonimizacji:] zostanie wprowadzona po uaktywnieniu funkcji kodowania; [Aktywny folder 

danych] – zostanie wprowadzony po uaktywnieniu funkcji kodowania; [Aktywny plik danych] – zostanie 

wprowadzony po jego wybraniu w oknie wyboru pliku. 

Krok 2 Wybór pliku do kodowania/dekodowania identyfikatorów nauczycieli 

 

W oknie dialogowym domyślnie będą widoczne tylko nazwy plików gromadzenia danych w [Aktywnym folderze 

danych], czyli w tym, w którym znajduje się narzędzie pseudonimizacji. Należy wybrać plik gromadzenia danych 

do dokonania pseudonimizacji – i skorzystać z przycisku [Otwórz]. 
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Krok 3 Akceptacja komunikatu w oknie dialogowym [Kodowanie/dekodowanie 
identyfikatorów nauczycieli] 

 

Krok 4 Wprowadzenie klucza kodowania 

 

Zostaje otwarty wybrany plik gromadzenia danych; na tle aktywnego okna (czyli tego, które jako ostatnie 

w danym pliku było użytkowane) zawartości jednego z arkuszy tego pliku pojawia się okno dialogowe 

z oczekiwaniem wprowadzenia [Klucza kodowania] na potrzebę dokonania pseudonimizacji. Domyślnym 

kluczem kodowania jest widoczny ciąg znaków: KluczX. Należy wprowadzić dowolny inny ciąg znaków (klucz 

kodowania). Klucz należy zachować w poufności w rozumieniu definicji pseudonimizacji. 
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Krok 5 Potwierdzenie klucza kodowania/dekodowania 

 

Krok 6 Realizacja procesu kodowania/dekodowania 

 

 

 

Proces kodowania może trwać do kilku sekund. Zostaną zakodowane identyfikatory nauczycieli oraz dane 

dotyczące podmiotu gromadzenia danych (podmiotu, w którym nauczyciele są zatrudnieni).  

Tu proces pseudonimizacji został zakończony. Plik gromadzenia danych należy zapisać i zamknąć. 
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Odwrócenie pseudonimizacji 

W dowolnej chwili możliwe jest oczywiście odwrócenie pseudonimizacji. Należy dla odwrócenia tego procesu 

użyć tego samego klucza, którego użyto do zakodowania identyfikatorów nauczycieli.  

Uwaga 1!  

W przypadku utraty [Klucza kodowania] lub w wyniku błędnej realizacji procesu poprzez wielokrotne 

w szczególności zakodowanie nie będzie możliwe dekodowanie identyfikatorów nauczycieli także 

w odniesieniu do możliwych czynności serwisowych po mojej stronie. 

Aby dokonać odwrócenia pseudonimizacji (dekodować identyfikatory nauczycieli) wystarczy ponownie 

zrealizować wskazane wyżej 6 kroków zalecanego postępowania. 

 

 

Uwaga 2! 

W trakcie kodowania jak i dekodowania na wszelki wypadek w [Aktywnym folderze danych] są zapisywane pliki 

tekstowe; np. [crypto[4369848223].id] (można taki plik otworzyć w [Notatniku]). 

Poniżej przykładowy fragment zawartości takiego pliku: 
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Plik zawiera w szczególności informację o wprowadzonym kluczu kodowania/dekodowania. Widocznych 

efektów kodowania nie da się użyć do „ręcznego” odwrócenia kodowania (cokolwiek by to znaczyło) – 

widoczne symboliki kodów nie są zbieżne z faktycznym efektem zakodowania identyfikatorów.  

Nie jest przedmiotem tego opracowania wyjaśnianie tego, czemu te pliki mogą w szczególności służyć. 

Z perspektywy użytkownika narzędzia najważniejszą jest informacja o tym, że zapisuje się tu [Klucz kodowania] 

i z tej perspektywy taki plik należy przechowywać z zachowaniem poufności lub go usunąć (ta czynność nie jest 

zalecana). 

Uwaga 3! 

Plików gromadzenia danych z zakodowanymi identyfikatorami nie należy używać po Państwa stronie do 

dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Analiza oczywiście zostanie dokonana 

całkowicie poprawnie, ale objawi się „pewna niedogodność” widoczna poniżej na przykładowej ilustracji. 
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4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Plik w formacie edytowalnym propozycji treści umowy jest dostępny pod adresem 

https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx.  

Co do zasady zakłada się, że propozycja treści umowy powierzenia powstaje po stronie administratora 

w zgodności z aktualną dla administratora jego polityką ochrony danych osobowych (przez politykę należy 

rozumieć bieżący stan realizacji prawa ochrony danych osobowych w danej organizacji lub inaczej – ogół 

podjętych działań, realizacji i rozwiązań we wprowadzaniu przepisów o „ochronie danych osobowych” w danej 

organizacji). 

Jak wspomniano jednak w części pierwszej tego opracowania, autor stosuje się tu do powszechnie 

akceptowanych i wskazywanych jako wielce wartościowe w rozsądnym i skutecznym wprowadzaniu RODO, 

zaleceń Grupy Roboczej Art. 29, gdzie w jednym z wypracowanych dokumentów stwierdza się, że „Każdy 

dostawca produktu lub podmiot przetwarzający powinien dzielić się przydatnymi informacjami bez ujawniania 

tajemnic i bez stwarzania zagrożeń dla bezpieczeństwa poprzez ujawnienie słabych stron.”. 

Poniżej zebrałem kilka uwag (natury ogólnej) dotyczących w szczególności propozycji treści umowy. 

Proszę o zapoznanie się z propozycją treści umowy (jeżeli będzie to potrzebne), naniesienie ewentualnych 

poprawek, dokonanie zmian uznanych za konieczne z Państwa perspektywy. 

Za istotne uznaję w bieżącej propozycji w szczególności dwa pierwsze ustępy § 10. Postanowienia końcowe: 

1. Strony uznają za wystarczającą do stwierdzenia zawarcia Umowy wymianę plików w formacie PDF 

zawierających skany podpisanych umów. Wymiana plików nastąpi z użyciem usług poczty elektronicznej na 

wskazane (poza treścią tej Umowy) konta poczty elektronicznej. Na życzenie strony Umowa może być 

sporządzona w tradycyjnej postaci pisemnej na papierze. 

2. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na 

tle Umowy bądź w związku z nią lub jej interpretacją, lub w związku z postacią jej zaistnienia, o której jest 

mowa w ust. 1. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania problemów i powikłań 

towarzyszących realizacji tej Umowy. 

Kilka uwag o celach i stylu propozycji treści umowy 

Zdaję sobie sprawę, że w ramach propozycji treści umowy nie jestem konwencjonalny i tradycyjny. Rozumiem 

jednocześnie potrzebę zaistnienia tego rodzaju formalizmów. W ramach realizowanych prac mam bardzo wiele 

różnorodnych doświadczeń i kontaktów z bardzo różnymi podmiotami – i to chyba głównie wpływa znacząco 

na wypracowane już po mojej stronie style i wzorce postępowań. Proszę zawarte poniżej uwagi potraktować 

z właściwym sobie dystansem – i tak ostatecznie postąpię w całkowitej zgodzie z Państwa oczekiwaniami 

i potrzebami. 

Zatem… 

Moim celem jest sprawić aby po Państwa stronie nie było problemów z dokonywaniem analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w ramach stosowanej aplikacji wspomagania dokonywania tej analizy. Jestem 

świadom przydatności tej aplikacji i poprawności działania Jestem także świadom tego, co po Państwa stronie 

może pójść nie tak i z czym sobie poradzę lub z czym poradzić sobie będzie mi trudno. Jestem świadom 

poziomu nieprzewidywalności warunków obliczeniowych narzucanych przez prawodawcę i komplikacji 

prawnych wynikających także w szczególności z RODO. Jestem także porządnym człowiekiem dbającym o swoją 

reputację. Państwa celem jest użytkować skutecznie narzędzie wspomagania dokonywania analizy wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli i doprowadzić do stanu praktycznego, bezproblemowego, efektywnego 

i zgodnego z prawem jego użycia poprzez zaplanowane w tym zakresie czynności. Jesteście świadomi 

przydatności tej aplikacji i poprawności jej działania. Jesteście także świadomi tego, co po Państwa stronie 

https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx
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może pójść nie tak i z czym sobie poradzicie lub z czym poradzić sobie będzie trudno. Jesteście świadomi 

poziomu nieprzewidywalności warunków obliczeniowych narzucanych przez prawodawcę i komplikacji 

wynikających z prawa „ochrony danych osobowych”. Jesteście porządnymi ludźmi. Proszę zwrócić uwagę ileż tu 

jest kwestii wspólnych. 

Nie jestem skłonny przekładać uzależniania osiągnięcia wskazywanych wyżej celów od jakości zapisów 

„umowy”. Czyli proszę tymczasem rzecz traktować tak, jak jest nazywana: „propozycja treści umowy” i jeżeli 

formalizm proponowanych zapisów w wybranych zakresach nie uznajecie Państwo za właściwy, to z prawdziwą 

podzięką jestem skłonny zaakceptować takie zapisy, jakie wedle Państwa uznania winne zaistnieć. 

Proponowane zapisy – tu kiepskie wytłumaczenie – są kompilacją z jednej strony wymogów wynikających 

z treści RODO oraz treści zawartych w różnych znanych mi już umowach przetwarzania (których zwykle – jak 

wynika z mego doświadczenia – niemal nikt nie czyta), z drugiej strony zdarza się, że pojawiają się różne 

wątpliwości (od 2018 roku) i propozycje wobec analogicznych treści (umów) i za nimi propozycje zmian 

w treści. Zatem obecna propozycja jest wynikiem splotu tych relacji. Prawdopodobnie dzięki Państwa 

wątpliwościom, potrzebom i propozycjom da się osiągnąć kolejny stan istnienia propozycji treści „umowy” – 

lepszy od obecnego. 

Pozostaję zatem do Państwa dyspozycji. 

Pozwolę sobie jeszcze zwrócić Państwa uwagę na kilka następujących „drobnych” szczegółów. 

(1) literówki i stylistyka – kieruję się w kwestiach, w moim uznaniu mniej istotnych, zasadą Pareto, która to 

zasada bardzo mi się sprawdza; poprawię wszystkie, które Państwo wskażecie i z góry za to dziękuję; idąc za 

autorytetami w dziedzinie zastosowań języka polskiego staram się nie stosować archaizmów (np. „niniejsza 

umowa”, „iż” itp.) oraz używać (co w przypadku proponowanej umowy wydaje mi się bardzo trudne) form 

zwięzłych, przejrzystych, zrozumiałych i łatwych, pisanych jasnym i prostym językiem; 

(2) z umowy wynika, że w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą być w szczególności 

realizowane postanowienia zawarte w Licencji lub Umowie Licencyjnej, w których używany jest termin 

„Ograniczona Gwarancja”; oznacza ów głównie tyle, że nie mogę gwarantować wszystkiego i że istnieją różne 

ograniczenia wskazywane treścią Licencji lub Umowy Licencyjnej; bardziej tu chyba chodzi o wykazanie 

świadomości różnego rodzaju istniejących ograniczeń – ale chcę tu podkreślić, że świadomość przetwarzania 

danych osobowych nie może stanowić ograniczenia w realizacji oczekiwanych czynności; lub pisząc inaczej – 

„cała ta fatyga” (narzędzie pseudonimizacji, umowa,…) wynikająca z tego opracowania jest czyniona właśnie po 

to, aby przetwarzanie danych osobowych w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a nie było ograniczane 

prawem „ochrony danych osobowych”, ale aby jednocześnie przetwarzanie danych osobowych było 

bezpieczne i aby chronić osoby, których dane osobowe są przetwarzane;  

(3) jest na pewno po Państwa stronie wiedza o tym, że MEN co roku „na ostatnią chwilę” przygotowuje arkusz 

sprawozdania, a w tym roku to pewnie nawet zaistnieje inna definicja „ostatniej chwili”; chodzi więc o to, że 

nie mogę gwarantować w tak nieprzewidywalnej kwestii (a nasze wspólne doświadczenie na to wskazuje), że 

ostateczne i oczekiwane efekty działania Aplikacji nie będą wymagały potrzeby ich weryfikacji i ewentualnej 

korekty po przeniesieniu ostatecznych danych do właściwych formularzy udostępnianych przez MEN – 

potrzeba weryfikacji i ewentualnej korekty w takim przypadku może także dotyczyć wielu kwestii 

wskazywanych w tym opracowaniu; i nie chodzi tu przecież o brak poprawności koniecznych obliczeń, lecz 

o konieczną weryfikację tego, co w końcowym akcie analizy czyni Aplikacja z tym, co w ostatniej chwili dopiero 

może być wiadome, co czynić w końcowym akcie Aplikacja powinna…; dodatkowo (choć ta kwestia jest moim 

zdaniem zbyt słabo w propozycji rozważanej tu treści wyeksponowana) weryfikacji mogą wymagać także dane 

początkowe wprowadzane na potrzebę dokonania analizy – czyli właśnie dane osobowe; 

(4) we współczesnym stanie funkcjonowania umów – z jednej strony dostępności treści aktów prawa 

normatywnego, a z drugiej strony ciągłych i permanentnych zmian w ich treściach, nie widzę potrzeby 
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wskazywania w treści umowy (poza „zwyczajem” nie ma takiego obowiązku) odniesień do dziennika ustaw itp. 

– wystarczy zadbać o poprawną nazwę przywoływanego aktu prawa; 

(5) przywoływanie treści mających charakter uzupełniający poprzez wskazywanie adresów internetowych 

właściwych dla tych treści wydaje się być (przynajmniej z mojej perspektywy) bardzo współcześnie już 

potrzebne i uzasadnione. 

Jesteśmy w kraju, w którym długo jeszcze prawo nie będzie przedmiotem nauczania w szkole, a życie wymaga 

znajomości prawa w różnych zakresach w zależności od tego, czym się w danej chwili człowiek zajmuje (pewnie 

dlatego bardzo często słyszę, że "prawo jest dla prawników" - zawsze wtedy mówię, że "no, to matematyka jest 

pewnie dla matematyków?"). Zatem możliwość konfrontowania swych postaw choćby z fachowo wyrażanymi 

Państwa wątpliwościami dla mnie jest niezwykle cenna, bo przecież tu doprowadzi to do lepszej propozycji 

funkcjonalności proponowanych narzędzi i oczekiwanych treści. 

 

21.08.2020, Krzysztof Sługocki 

 


