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Test wiedzy z ochrony danych osobowych 
 

1. Prawo do ochrony danych posiada: 
a) każda osoba powyżej 13 roku życia, 
b) każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, 
c) każda osoba, która przebywa na terenie Polski, 
d) każdy. 

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się m.in.: 
a) przygotowywanie deklaracji podatkowych osób zatrudnionych, 
b) usuwanie wiersza w pliku MS Excel zawierającego dane kontaktowe kontrahenta, 
c) przechowywanie w szufladzie wizytówek klientów, 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

3. Daną wrażliwą, tj. daną osobową o szczególnej kategorii, jest: 
a) wysokość wynagrodzenia, 
b) kolor oczu, 
c) informacja o przynależności do związków zawodowych, 
d) zawsze odcisk biometryczny palca. 

4. Podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania, to: 
a) administrator danych, 
b) administrator bezpieczeństwa informacji, 
c) bezpośredni przełożony, 
d) Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

5. Administratorem danych nie jest: 
a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
b) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c) prezes zarządu spółki akcyjnej, 
d) Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

6.  Podstawą przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający jest/są: 
a) przepisy ustaw szczególnych, np. Kodeksu pracy, 
b) zgoda i upoważnienie administratora, 
c) umowa powierzenia lub inny instrument prawny podlegający prawu Unii lub prawu państwa 

członkowskiego, który wiąże podmiot przetwarzający i administratora, 
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. 

7. Nieprawdą jest, że: 
a) do przetwarzania danych mogą być dopuszczone tylko osoby zatrudnione posiadające upoważnienie 

nadane przez administratora danych, 
b) ustawa o ochronie danych osobowych zawiera przepisy karne, 
c) dane dotyczące zdrowia są danymi wrażliwymi, 
d) każdy przedsiębiorca zobowiązany jest powołać Inspektora Ochrony Danych. 

8.  Do zasad przetwarzania danych nie należy: 
a) zasada celowości, 
b) zasada legalności, 
c) zasada ograniczenia profilowania, 
d) zasada rozliczalności. 

9. Osoba, której dane dotyczą: 
a) ma prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) może zażądać usunięcia swoich danych, 
c) może zażądać kopii swoich danych osobowych, 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

10. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych administrator zgłasza 
je do Urzędu Ochrony Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie: 

a) 72 godzin po jego stwierdzeniu, 
b) 48 godzin po jego stwierdzeniu, 
c) 14 dni po jego stwierdzeniu, 
d) 7 dni po jego stwierdzeniu. 


