
RODO w programach SOHO, SOGA, SOSPA 
  

 W naszych programach: SOHO (wer. 3.14), SOGA (wer. 3.20) oraz SOSPA (wer. 3.12) 

zaimplementowane zostały nowe funkcje ułatwiające postępowanie zgodne z przepisami RODO. 

 
 

OPCJE ZABEZPIECZEŃ 
*funkcja dostępna tylko dla Administratora systemu 

 

- wymuszanie zmiany hasła co 30 dni, 

- reguły dla długości i zawartości hasła (minimum 8 znaków, duże i małe litery oraz cyfry). 

 

 
 

  



MONITOROWANIE i PRZEGLĄDANIE DANYCH O OPERACJACH 
*funkcja dostępna tylko dla Administratora systemu 

 

System zapamiętuje i pozwala przeglądać rejestr następujących operacji, wykonywanych na danych 

personalnych, kontrahentów, użytkowników i personelu: 

- dodawanie nowych danych, 

- poprawianie danych, 

- podgląd danych, 

- wydruk karty klienta, 

- wydruk listy, 

- eksport listy. 

 

 
 

  



NOWE UPRAWNIENIA 
 

Aby zabezpieczyć przed niepożądanym wyciekiem danych, zostaną wprowadzone uprawnienia dla 

wydruku i eksportu każdej tabeli/listy w programie 

 

 
 

  



RAPORT UŻYTKOWNIKÓW UPRAWNIONYCH 
 

Jest to raport zawierający wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do danych, wraz z ich 

uprawnieniami. 

 

 
 

  



RAPORT PRZETWARZANIA DANYCH 
*funkcja dostępna tylko dla Administratora systemu 

 

System będzie umożliwiał wykonanie raportu przetwarzania danych personalnych, kontrahentów, 

użytkowników i personelu. 

Raport ten zawiera: 

- komplet danych o osobie/kontrahencie/użytkowniku, 

- datę dodania danych do bazy, 

- osobę, która dodała dane do bazy, 

- źródło pozyskania danych, 

 

 
 

  



ANONIMIZACJA DANYCH  
*funkcja dostępna tylko dla Administratora systemu 

 

Anonimizacja polega na zastąpieniu danych w systemie znakami "xxxxx" dla tych 

klientów/gości/kontrahentów, którzy chcą zrealizować swoje prawo do zapomnienia. System będzie 

umożliwiał anonimizację pełną lub częściową (tylko niektóre dane kontrahenta zostaną zastąpione 

znakami "xxxxx", np. telefon, mail, itp.) wybranych danych personalnych w dowolnym momencie. 

System zezwoli na przeprowadzenie anonimizacji tylko w przypadku spełnienia warunków 

określonych w poniższej tabeli. 

 

 anonimizacja 

pełna 

anonimizacja 

częściowa 

Wszystkie pobyty zakończone x x 

Wszystkie depozyty zwrócone x x 

Brak aktualnych rezerwacji x x 

Wszystkie imprezy rozliczone x x 

Wszystkie serie zabiegów zakończone x x 

Brak przypisanych aktualnych kart lojalnościowych x x 

Brak przypisanych dokumentów kasowych do 5 lat wstecz* x  

Brak przypisanych not obciążeniowych do 5 lat wstecz* x  

Brak przypisanych pobytów do 5 lat wstecz* x  

* licząc od początku aktualnego roku 

 

W przypadku kontrahentów istotne będzie przypisanie do nich jakichkolwiek dokumentów 

obrotowych lub finansowych. Jeżeli takowe będą istnieć - możliwa będzie tylko i wyłącznie 

anonimizacja częściowa. 

W przypadku dwóch pozostałych grup danych - użytkowników programu i personelu wykonującego 

zabiegi SPA - możliwa jest tylko pełna anonimizacja bez sprawdzania jakichkolwiek warunków. 

Po każdej operacji pełnej anonimizacji dane są oznaczane jako usunięte, co automatycznie powoduje 

ich ukrycie. 

 

UWAGA !  

Należy pamiętać, że anonimizacja jest operacją nieodwracalną ! 

 

 
  



ANONIMIZACJA ZBIORCZA 
*funkcja dostępna tylko dla Administratora systemu 

 

Ta funkcja pozwala na szybkie zanonimizowanie dużej liczby danych zgromadzonych w systemie, 

które jednocześnie spełniają wszystkie warunki dla pełnej anonimizacji. Jest ona dostępna dla danych 

personalnych oraz danych kontrahentów. 

 

 
 

  



NOWA KARTA KLIENTA 
 

Nowa karta klienta z dużym polem opisowym, modyfikowanym w ustawieniach. 

 

 
 

 

 


