
Szanowni Państwo, 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3 lit. c) 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako RODO) informujemy, że dnia 08.01.2019 r. 

doszło do incydentu naruszenia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie spółki EQUITY 

INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Administrator), polegającego na działaniu złośliwego 

oprogramowania, w wyniku czego pliki zawierające Państwa dane osobowe zostały zaszyfrowane i 

czasowo została utracona ich dostępność. 

 

W wyniku podjętych czynności Administrator ustalił, że nieuprawnione osoby trzecie nie miały dostępu 

do Państwa danych osobowych, oraz, że nie doszło do wycieku danych. 

Konsekwencjami incydentu był brak dostępu do Państwa danych w okresie od wystąpienia incydentu, 

tj. od dnia 08.01.2019 r. do czasu ich przywrócenia z wykonanych kopii bezpieczeństwa.  

Administrator informuje, że po wystąpieniu awarii podjął natychmiastowe działania mające na celu 

zabezpieczenie danych oraz sieci i pozostałych systemów informatycznych przed nieautoryzowanym 

dostępem osób trzecich i/lub dalszym szkodliwym działaniem oprogramowania złośliwego. Powyższe 

działania, które zostały podjęte bezzwłocznie, pozwoliły na minimalizację w/w ryzyk.  Administrator, 

celem uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości wdraża również działania organizacyjne i 

technologiczne wpływające na podwyższenie standardu bezpieczeństwa Państwa danych. 

Po wykryciu incydentu, Administrator zawiadomił Urząd Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych. Złożyliśmy również organom ścigania zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa. 

Podkreślamy, że jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałego incydentu, mamy natomiast 

nadzieję, że wdrożone dotychczas, jak i planowane środki bezpieczeństwa pozwolą utrzymać nam 

zaufanie, którym obdarzyliście nas Państwo, powierzając swoje dane osobowe. Zapewniamy przy tym, 

że bezpieczeństwo powierzonych nam danych stanowi dla nas absolutny priorytet i Administrator 

dołoży wszelkich starań, aby bezpieczeństwo to stało na najwyższym poziomie. 

Inspektorem Ochrony Danych w przedsiębiorstwie Administratora jest Pan Mariusz Baliński i więcej 

informacji na temat naruszenia mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 793904418.  

 


