
WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

Raport z naruszenia ochrony danych osobowych 
mającego miejsce w dniu 23.09.2020 r.

Dotyczy studentów Uczelni rekrutowanych w roku akademickim 2019/2020

Szanowna Pani/Panie,

W związku z zaistniałym, w dniu 23.09.2020 r., naruszeniem bezpieczeństwa ochrony Pani/Pana 
danych osobowych w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu, poniżej kieruję informację w 
sprawie.

1. Data i godzina naruszenia: 23.09.2020 r. około godz. 10:30.
2. Miejsce naruszenia: Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6 

61-755 Poznań.
3. Charakter naruszenia:

W dniu 23.09.2020 r. około godziny 10.00 pracownik dziekanatu Wyższej Szkoły Logistyki z 
siedzibą w Poznaniu opublikował na platformie internetowej WSL - https://wsl-online.pl/ - 
komunikat dla studentów dotyczący przydziału do grup specjalnościowych i językowych, który 
zawierał link do pliku zawierającego Pani/Pana dane osobowe. Pracownik udostępnił 
komunikat 388 osobom do tego nieupoważnionym - byli to studenci Uczelni. Dane osobowe 
umieszczone w pliku (szczegółowy wykaz poniżej) dotyczyły osób zrekrutowanych do Wyższej 
Szkoły Logistyki w roku akademickim 2019/2020. Dodatkowo, pracownik Uczelni aktywował 
opcję powiadomienia odbiorców wiadomości - 388 osoby - poprzez wysłanie wiadomości e- 
mail z informacją, że na platformie WSL zamieszczony został komunikat. Każdy odbiorca 
wiadomości miał możliwość otwarcia pliku z Pani/Pana danymi osobowymi oraz pobrania 
dokumentu.

Dane osobowe, których dotyczy naruszenie: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do 
korespondencji, numer PESEL, numer kontaktowy, adres e-mail, tryb studiów; stopień 
studiów; kierunek studiów; specjalność; wewnętrzny identyfikator rekruta; nazwisko; imię; 
drugie imię; data urodzenia; miejsce urodzenia; imię ojca; imię matki; obywatelstwo; nr PESEL; 
seria i numer dowodu osobistego w przypadku obcokrajowców; nr organu wydającego dowód 
osobisty w przypadku obcokrajowców; płeć; adres zameldowania - ulica, numer domu, kod 
pocztowy, miejscowość, województwo, oznaczenie miasto czy wieś; adres do korespondencji 
- ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, oznaczenie miasto czy wieś; 
nr telefonu; adres e-mail; nazwa banku; numer konta bankowego; rodzaj matury; numer 
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świadectwa maturalnego; data matury; rodzaj ukończonej szkoły średniej; nazwa ukończonej 
szkoły średniej; miasto szkoły; data ukończenia szkoły; kierunek i specjalność ukończonej 
szkoły średniej; numer dyplomu w przypadku ukończonej szkoły wyższej; język obcy zdawany 
na maturze; data rekrutacji; nazwa firmy zatrudniającej w przypadku osób pracujących; 
stanowisko pracy; inne osiągnięcia (np. laureaci olimpiad przedmiotowych); liczba punktów 
uzyskanych na maturze z języka obcego; informacja o tym, czy student podszedł do 
rozszerzonej matury z języka obcego; liczba punktów z rozszerzonej matury z języka obcego; 
tryb studiów (dzienny czy zaoczny); ocena praca; ocena egzamin; ocena przed obroną; numer 
indeksu.

4. Podjęte działania:
W momencie dowiedzenia się o zaistniałym naruszeniu -tj. 23.09.2020 ok. godz. 10:30 - IOD 
podjął konkretne czynności zaradcze w sprawie. Plik z danymi osobowymi został usunięty z 
serwera, a komunikat zdjęty z platformy WSL. Do wszystkich osób, które otrzymały wiadomość 
z linkiem do pliku wysłana została wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie pliku ze wszystkich 
swoich zasobów, jeżeli został on pobrany lub w jakikolwiek inny sposób utrwalone zostały dane 
osobowe zawarte w pliku (np. fotografia). IOD poprosił w wiadomości także o potwierdzenie 
zwrotne wykonania tej czynności. Przeprowadzona została rozmowa z pracownikami uczelni 
w celu przypomnienia zasad ochrony danych osobowych, by uniknąć wystąpienia podobnego 
zdarzenia w przyszłości. Pracownicy Uczelni zostali ponownie przeszkoleni z zakresu ochrony 
danych osobowych. Dla osób zrekrutowanych w 2019 roku ustalona została dodatkowa forma 
weryfikacji tożsamości tych osób. Naruszenie wpisane zostało do rejestru naruszeń Uczelni 
oraz zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Możliwe konsekwencje naruszenia Pani/Pana ochrony danych osobowych:
- osoby trzecie mogą podjąć próbę działania na Pani/Pana szkodę poprzez wyłudzenie 
pożyczek finansowych czy zawrzeć w Pani/Pana imieniu umów cywilno-prawnych;
- osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie 
świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do danych o Pani/Pana stanie zdrowia;
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu oddania głosu w głosowaniu 
nad środkami budżetu obywatelskiego (skorzystanie z Pani/Pana praw obywatelskich);
- osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania dostępu do systemów informatycznych poprzez 
logowanie się za pośrednictwem Pani/Pana danych osobowych;
- osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania od innych instytucji/firm/podmiotów 
dodatkowych Pani/Pana danych osobowych (podszywanie się);
- osoby trzecie mogą wykorzystać Pani/Pana dane osobowe w celu stosowania marketingu 
bezpośredniego lub w celu sprzedaży Pani/Pana danych osobowych do firm stosujących 
marketing bezpośredni;
- osoby trzecie mogą wykonywać do Pani/Pana niechciane połączenia telefoniczne czy 
wysyłać niechciane wiadomości SMS bądź MMS;
- osoby trzecie mogą wysyłać do Pani/Pana niechciane widomości e-mail;
- osoby trzecie mogą wykorzystać Pani/Pana dane osobowe w celu zarejestrowania karty pre- 
paid;
- osoby trzecie mogą podjąć próbę ukrywania swojej tożsamości i wykorzystywać w tym celu 
Pani/Pana dane osobowe (np. po otrzymaniu mandatu).
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6. Co może Pani/Pan zrobić?
W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy 
następujące czynności:
- założenie konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego 
zabezpieczenia swoich danych osobowych oraz w celu informacyjnym, czy na Pani/Pana dane 
osobowe nie zostają zaciągnięte zobowiązania finansowe;
- wprowadzenie w instytucjach, formach, podmiotach publicznych dodatkowego hasła 
weryfikującego Pani/Pana dane osobowe, w związku z zaistniałym naruszeniem;
- ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości e-mail;
- ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości SMS oraz MMS;
- ignorowanie nieoczekiwanych połączeń telefonicznych;
- zwracanie szczególnej uwagi na wiadomości MSM czy e-mail, które mogą prowadzić do 
wyłudzenia dodatkowych informacji o Pani/Panu;
- weryfikacja hasłem wprowadzonych na swoich kontach internetowych w celu 
wyeliminowania haseł, które można intuicyjnie wywnioskować z Pani/Pana danych 
osobowych (np. data urodzenia czy numer PESEL).

7. Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania lub chciała Pani/Pan przekazać informacje w 
sprawie, prosimy o kontakt z naszym Inspektora Ochrony Danych:

Kamila Janiszewska - IOD
telefon. 061 850 47 69
e-mail: iod@wsl.com.pl

Z poważaniem,

Inspektor Ochrony Danych
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