
"Chmura" jako środowisko 
rozwiązań dla samorządowej 
edukacji.
Czy to legalne? Czy to bezpieczne?

Radosław Wiktorski
dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych

VULCAN sp. z o.o



Co to jest „chmura”?



Chmury – obserwowane 
w atmosferze skupiska 
kondensatów substancji 
występującej w postaci 
pary. 

W atmosferze ziemskiej 
jest to para wodna.

Valentin de Bruyn / Coton; CC BY-SA 3.0, źródło: pl.wikipedia.org



Tu nie ma chmury

Tu jest chmura



Tu też jest chmura



Chmura chmurze nie jest 
równa…



chmura 1 chmura 2



chmura 1 chmura 2



Czy chcę chmurę?



Czy chcę rozwiązanie chmurowe?

TAK NIE

Trzymam wszystko 
lokalnie



Rozwiązanie lokalne (dane, oprogramowanie):

+ mam poczucie, że wszystko jest „u mnie” i jest „tylko  
moje”

– odpowiedni sprzęt (wydajność) i jego niezawodność;

– instalacja oprogramowania i jego aktualizacja;

– zabezpieczanie danych;

– kopie zapasowe (tworzenie, przechowywanie, testowanie).

Rozwiązanie chmurowe – jest dokładnie odwrotnie.





brak prądu…

brak internetu…



(bez wątpliwości) rozwiązanie chmurowe jest:

+ bezpieczniejsze

+ bardziej niezawodne

+ bardziej stabilne

+ łatwiejsze w serwisowaniu

+ łatwiejsze w rozwoju



Czy rozwiązanie chmurowe 
jest tańsze?



To zależy...

• jakie rozwiązanie…

• co uznamy za koszt…

• w jakiej perspektywie czasowej będziemy go  
liczyć…

• …



Badania (przeprowadzane w świecie biznesu) 
jednoznacznie wskazują, że wdrożenie rozwiązań 
chmurowych redukuje koszty systemów IT 
średnio o 20-30%.
(ale są to rozwiązania chmurowe w większości oparte o zewnętrznych dostawców)



Czy chcę rozwiązanie chmurowe?

TAK NIE

Chcę chmurę… Trzymam wszystko 
lokalnie

własną obcą



Mając chmurę własną:

+ mam wszystko fizycznie u siebie;

+ mam możliwość dowolnej konfiguracji wedle własnych 
potrzeb/upodobań.

– nie jestem w stanie uzyskać takiego samego poziomu 
bezpieczeństwa (głównie niezawodności i ciągłości działania);

– mam wyzwanie w zakresie zatrudnienia i utrzymania ludzi 
do zarządzania chmurą;

– mam ograniczenia w rozwoju, skalowalności i wydajności;

– mam koszty, których nie przewidziałem…



(wykres atak DDoS)



Decyzja o wyborze modelu chmury powinna być poprzedzona 
rzetelną analizą uwzględniającą w szczególności:

• jakie rozwiązania i dla kogo mają być za jej pomocą 
dostarczane?

• jaka jest specyfika wykorzystania tych narzędzi?

• dlaczego dany rodzaj chmury jest w konkretnym kontekście 
lepszy?

• jakie są skutki najbardziej prawdopodobny scenariuszy 
problemowych?

• co będzie, kiedy skończy się gwarancja na sprzęt?

• co będzie,  kiedy okaże się, że nasza chmura nie jest 
wystarczająco wydajna?



(wykresy obciążenia przy publikacji wyników w naborach)



Czy to legalne?



Przetwarzanie danych przez podmiot 
zewnętrznych jest możliwe na gruncie RODO –
reguluje to art. 28.

Taki podmiot nazywany jest Podmiotem 
przetwarzającym.

Kluczową kwestią jest zawarcie z takim 
podmiotem umowy, która spełnia wszystkie 
wymogi nakładane przepisami art. 28 RODO.



Podstawowa zasada brzmi: 
powierzaj swoje dane podmiotom, do których 
masz zaufanie.



W przypadku realizacji wszystkiego samodzielnie 
niezbędna jest oczywiście analiza ryzyka.

W określonych przypadkach może być także 
potrzebne przeprowadzenie oceny skutków dla 
przetwarzania danych (art. 35 RODO)



Przed „chmurą” nie ma ucieczki.

W stosunku do desktopowych rozwiązań jest 
bezpieczniejsza i bardziej niezawodna.

„Chmura” nie jest wartością samą w sobie – jest 
narzędziem, którego powinniśmy świadomie używać 
i dopasowywać do naszych potrzeb i ich specyfiki.

„Chmura” powinna służyć procesom (biznesowym).



Zanim będziemy mogli chodzić z głową 
w chmurach trzeba dobrze wybrać chmurę, 
do której tę głowę włożymy…



Dziękuję za uwagę!
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