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Zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych 

na podstawie §§ 54 i nast. Ustawa o ochronie danych osobowych kraju związkowego 

Nadrenia-Palatynat (LDSG) lub art. 33 i nast. Podstawowe rozporządzenie o ochronie 

danych (DS-GVO) 

ogłoszenie publiczne zgodnie z § 55 ust. 3 pkt 3 LDSG, art. 34 ust 3 lit. c DS-GVO 
 
 

 

Podstawa prawna  Pozycja Szczegółowe informacje 

§ 55 ust. 2 LDSG 
art 34 ust. 2 DS-GVO 

Rodzaj naruszenia danych 
osobowych 

Poprzez zastosowanie tzw. „ransomware” dane 
(osobowe) na serwerach powiatu zostały 
zaszyfrowane tak, że dostęp do nich nie jest już 
możliwy. Dane przechowywane na serwerach 
zostały skradzione w niewielkim stopniu, a w 
międzyczasie sprawcy opublikowali dane w sieci 
Darknet. Można je tam pobrać i przeglądać. 

§ 54 ust. 3 pkt 2 LDSG 
art. 33 ust. 3 lit. b DS- GVO 

Nazwisko oficjalnego 
pełnomocnika ds. ochrony 
danych lub nazwa biura 
informacyjnego 

Pełnomocnik ds. ochrony danych Zarządu 
Powiatu Rhein-Pfalz, pan Thomas Hauck 
Europaplatz 5 
67063 Ludwigshafen 

 
 

Adres siedziby 
Zarządu powiatu 
Rhein-Pfalz 
Europaplatz 5 67063 
Ludwigshafen 

Kontakt 
Telefon 0621 5909-0 

 

 
www.rhein-pfalz-kreis.de 

Dane bankowe 
Sparkasse Vorderpfalz IBAN DE39 5455 0010 0000 0114 29 BIC LUHSDE6AXXX 

NIP : DE 149137931 

http://www.rhein-pfalz-kreis.de/


Podstawa prawna  Pozycja Szczegółowe informacje 

§ 54 ust. 3 pkt 3 LDSGD 
art. 33 ust. 3 lit. c DS- GVO 

Opis prawdopodobnych 
skutków naruszenia 

W związku z opisanym rodzajem naruszenia 
doszło do przestępczego wykradzenia i 
opublikowania danych osobowych. 
Dane te są dostępne i mogą być wykorzystywane 
przez osoby trzecie. Nie ma możliwości usunięcia 
tych danych. 
Obecnie nie można wykluczyć, że dane 
te zostaną wykorzystane do działań 
przestępczych. 
Prosimy o przestrzeganie wymienionych w 
uzasadnieniu instrukcji ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 54 ust. 3 pkt 4 LDSG 
art. 33 ust. 3 lit. d DS- GVO 

Opis środków podjętych 
lub przewidywanych w 
celu zaradzenia naruszeniu 
lub złagodzenia 
negatywnych skutków 

Atak hakerski stanowi przestępstwo, co skutkuje 
odpowiednimi czynnościami dochodzeniowymi. 
Nie zostały one jeszcze zakończone. W dalszym 
toku postępowania wyjaśniającego Zarząd 
Powiatu będzie starał się ustalić przebieg zdarzeń i 
w zależności od wyniku podjąć dalsze kroki w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa danych w 
przyszłości. Konkretnych działań nie można w tej 
chwili wymienić, ponieważ postępowanie nie 
zostało jeszcze zakończone. 

 
 

 

Uzasadnienie: 
 

Zarząd powiatu Rhein-Pfalz padł pod koniec października 2022 roku ofiarą ataku hakerskiego na swoją sieć 
komputerową. 

 
Poprzez zastosowanie tzw. „ransomware” dane na serwerach powiatu zostały zaszyfrowane tak, że dostęp 
do nich nie jest już możliwy. Dodatkowo z serwerów wykradziono dane. W międzyczasie sprawcy 
opublikowali w sieci Darknet większą ilość danych. Można je tam pobrać i przeglądać.  

 
To zjawisko nie jest wyjątkowe w swojej rozległości i głębokości, zarówno w sektorze administracji 
publicznej, jak i w przemyśle. Niemniej jednak jesteśmy ograniczeni w możliwości pracy w wysokim stopniu. 
O możliwości wyjaśnienia zgłoszonych spraw informujemy na stronie głównej powiatu pod adresem 
https://www.rhein-pfalz- kreis.de/stoerung/?sds=1  
 

Istotne jest jednak i więcej niż godne ubolewania, że obecnie zakładamy, iż ochrona danych osobowych nie 
może być zagwarantowana w takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli i co jest również naszą 
aspiracją pod względem technicznym i organizacyjnym. 

 
Współpracujemy rzetelnie ze wszystkimi zaangażowanymi organami, aby z jednej strony wyjaśnić ten 
przestępczy akt, a z drugiej zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych teraz i w przyszłości. 

 
Zarząd powiatu nie ma wpływu na to, co może się stać ze skradzionymi danymi w zakresie niewłaściwego 
ich wykorzystania. Ponieważ nie możemy zatem zagwarantować, że opublikowane dane nie zostaną 
wykorzystane przez osoby trzecie, zasadniczo prosimy o podjęcie następujących działań:  
 

❖ Zmień hasła (służbowe i prywatne). 

❖ Regularnie sprawdzaj operacje na koncie.

https://www.rhein-pfalz-kreis.de/stoerung/?sds=1


UWAGA: 
 

pełny tekst ogłoszenia publicznego znajduje się również na stronie https://www.rhein-pfalz-
kreis.de/stoerung/benachrichtigung-nach-dsgvo/ 
 

❖ Dbaj o aktualność programu antywirusowego na prywatnym komputerze oraz aktualizacje 
systemu operacyjnego. Tam również aktywuj zaporę sieciową. 

❖ Bądź czujny, gdy 

❖ Twój bank zgłasza podejrzane płatności kartą kredytową. 

❖ Twoje kontakty zauważają, że z Twojego adresu wysyłany jest spam. 

❖ Loginy nie działają, mimo że dane są poprawne  . 
❖ Urządzenia takie jak komputery, laptopy czy telefony komórkowe mają znacznie zwiększone zużycie 

baterii. 

Dalsze informacje można znaleźć w centrum doradztwa konsumenckiego pod adresem 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/apps-und- software/schadprogramme-
welche-es-gibt-was-sie-anrichten-wie-sie-sich-schuetzen-68892 
 

Niniejsze zawiadomienie stanowi informację zgodnie z ustawą LDSG. Zastrzegamy sobie prawo do kolejnych 
ogłoszeń w zależności od dalszego rozwoju sytuacji. 
 

Zastrzegamy sobie możliwość udzielenia dalszych informacji poszczególnym osobom, których dane dotyczą. 

Ludwigshafen, 24 listopada 2022 r. 

Clemens Körner  
Starosta  
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