Uznaje się, że administratorem danych osobowych Projektu Mapowego UMP jest grupa osób prywatnych, nazywana niżej Grupą UMP. Grupa UMP
nie ma umocowania prawnego, wydzielonego kierownictwa ani określonej struktury. Grupa UMP nie prowadzi działalności komercyjnej.
Dane kontaktowe administratora: email ump()ump.waw.pl
Nie wyznaczono inspektora ochrony danych - brak spełnienia wymogów GDPR art. 37 pkt 1 oraz rezygnacja ze spełnienia pkt 4.
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Zgoda (uwaga:
domyślna!), opis
pod tabelką ze
zgłoszeniem
danych.

Osoby zgłaszające:
email (nie musi być prawdziwy)
Uczestnicy dyskusji:
nazwisko (nie musi być kompletne ani
prawdziwe)
email
Osoby zarejestrowane:
imię, nazwisko (nie muszą być kompletne ani
prawdziwe)
email (opcja)
Administratorzy:
imię, nazwisko (nie muszą być kompletne ani
prawdziwe)
email (opcja)

Imię, nazwisko dostępne publicznie bez
obostrzeń.

Zgłoszenia na serwerze Mapa nie są
dostępne;
Podawane w
w momencie rejestrowania na Flyspray
formularzu zgłoszenia emaile są anonimizowane (pozbawiane
błędu
domeny).
Podawane w
momencie zapisywania Uczestnicy dyskusji (mają dostęp do
się
archiwum listy)

Brak

Brak

Brak

Ryzyko
przetw.
[min 010
max]

2

n/a

Dane na serwerze fyspray.
Standardowe zabezpieczenia systemu
Flyspray.

2

n/a

Dane na serwerach mapa, fyspray.
Zgłoszenia przechowywane na serwerze
mapa:
a. do momentu wysłania: w katalogu
niedostępnym sieciowo
b. po wysłaniu: w katalogu dostępnym
przez www, zabezpieczonym hasłem
(.htpass), hasło znane Edytorom UMP na
zasadzie 'poczty pantofowej'.
Serwer Flyspray: paczki wysyłane z
serwera mapa rejestrowane jako kolejne
zgłoszenia, w ich treści email
zanonimizowany (pozbawiony domeny).

1

n/a

Dane na serwerze mail.
Https + standardowe zabezpieczenia
systemu Mailman.

2

Podawane w
momencie rejestracji

Dane osób nie są dostępne.

Brak

n/a

Osoby znają się
nazwzajem osobiście

Dane osób nie są dostepne.

Brak

n/a

Dane na serwerze wiki.
Standardowe zabezpieczenia systemu
Wikimedia.
Dane na serwerze zabbix.
Https + standardowe zabezpieczenia
systemu Zabbix + lista IP z dozwolonym
dostępem (konfiguracja serwera web).

Dane dostępne publicznie.

Brak

n/a

N/A: Grupa UMP korzysta z usługi firmy
Facebook

2

n/a

Dane na serwerze umapa (usługa
hostingu).
Standardowe zabezpieczenia hostingu.

3

Dobrowolna
zgoda wynikająca
z zasady działania Obserwatorzy, komentatorzy: link do profilu
Tworzone przez
usługi
danej osoby
poszczególne osoby
Dobrowolna
zgoda wynikająca
z zasady działania
Tworzone przez
usługi
Osoby piszące: nazwa i inne informacje w profilu poszczególne osoby

Dane dostępne publicznie.

Brak

2

1

Nazwa zbioru danyKto jest upoważniony
1. Dane projektu
Do odczytu: publicznie dostępne (bez potrzeby rejestracji i
UMP (w tym lista
logowania się)
edytorów)
Do zapisu: edytorzy źródeł UMP
Poszczególne zgłoszenia, w tym imiona i nazwiska (o ile podano)
osób powiązanych, są publicznie dostępne;
Emaile widzą wszyscy zarejestrowani uzytkownicy. Zmieniać mogą
2. System Flyspray adminstratorzy globalni.
Dostęp do pełnych emaili na poziomie sieciowym zabezpieczony
hasłem, które nie jest publikowane, ale udostępniane na zasadzie
3. Zgłoszenia Mapa 'poczty pantofowej'.
4. Listy mailowe

Moderatorzy

5. Baza Wikimedia

Do odczytu: publicznie dostępne
Do zapisu: grupa Biurokrata lub silniejsza

6. Monitoring techni Do zapisu: Administratorzy
7. Ciasteczka
n/a
Do odczytu: publicznie dostępne
Do zapisu: osoby administrujące usługą
8. Facebook
Do administracji: grupa Administratorzy
Do zapisu: publicznie dostępne po rejestracji
9. Garniak

Nazwiska

plik cvs://narzedzia/opisy/autorzy
alf
michalj
ts

Edytorzy UMP
Alf/red/
Jacek
Alf/red/
Ludek
Michał J
Jacek
Alf/red/
Michał J
Alf/red/
Piotr Wawrzyniak
jprofesorek

