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Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r.
złożyła do prokuratury – jako podmiot pokrzywdzony – zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa nieuprawnionego dostępu do danych osobowych zgromadzonych na
Platformie szkoleniowej KSSiP – nieaktywnej od 28 lutego 2020 r.
O incydencie powiadomiono również CSIRT NASK, Zespół Zarządzania Incydentami
Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również UODO.
Zaznaczenia wymaga, że w zakresie usług informatycznych Krajowa Szkoła korzysta,
tak jak większość podmiotów publicznych, z obsługi profesjonalnych podmiotów
zewnętrznych wyłonionych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdopodobne
jest, że do wycieku danych osobowych doszło na skutek zaniedbania jednej z tych firm.
Kwestia ta nie jest oczywiście przesądzona i jest przedmiotem prowadzonego postępowania
przygotowawczego, jednak wewnętrzne dochodzenie przeprowadzone w Krajowej Szkole
wskazuje na to, że prawdopodobieństwo to jest wysokie.
Nieuprawniony dostęp obejmuje takie dane jak: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia,
numer telefonu oraz adres e-mail. Z poczynionych na dzień dzisiejszy ustaleń, brak jest
danych pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, że przedmiotem nieuprawnionego
ujawnienia były również numery PESEL.
Jednocześnie informujemy, że dane zawarte na aktualnie wykorzystywanej przez
KSSIP Platformie szkoleniowej e-KSSiP, nie noszą śladów naruszenia. Natomiast w związku
z zaistniałą sytuacją, ze względów bezpieczeństwa, podjęto decyzję o zresetowaniu
wszystkich haseł użytkowników nowej Platformy. Niezależnie od tego, Dyrekcja KSSiP
powiadomiła wszystkich użytkowników o możliwych konsekwencjach naruszenia dostępu do
danych osobowych oraz o podjętych działaniach i sposobach ewentualnego przeciwdziałania
następstwom naruszeń.
Należy podkreślić, że Krajowa Szkoła zawsze działa z najwyższą dbałością o ochronę
danych osobowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, jednak skuteczność tych działań

nie zależy tylko od Krajowej Szkoły, która w obecnej sytuacji ma status podmiotu
pokrzywdzonego.
Krajowa Szkoła nie dysponuje uprawnieniami do tego, aby podjąć działania chroniące
indywidualne interesy użytkowników platformy np. zgłoszenie do BIK, czy innych
podmiotów.
Z uwagi na toczące się postępowanie przygotowawcze możliwość udzielania
szczegółowych informacji jest istotnie ograniczona. Zapytania ze strony mediów prosimy
kierować na adres e-mail: k.lenczowska-sobon@kssip.gov.pl.
Użytkownikom Platformy szkoleniowej e-KSSiP wszelkich informacji w zakresie
stwierdzonego incydentu udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych KSSIP pod adresem
e-mail: iod@kssip.gov.pl, telefon: 603-450-231.
Dalsze informacje będą też na bieżąco przekazywane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
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