
Zarządzenie Nr 5/2016
Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

 w Zdzieszowicach
z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych

w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w  Zdzieszowicach

   Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. 
Nr 100, poz. 1024) 
zarządzam co następuje : 

 
§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
stanowiąca załącznik do zarządzenia.

 § 2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w 
Zdzieszowicach do zapoznania się z treścią polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz do przestrzegania przepisów dokumentu, o którym mowa w  § 1.

 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj z dniem 23 czerwca 2016 r. 



Załącznik do Zarządzenia

Nr 5/2016 Kierownika OPiWR

z dnia 23 czerwca 2016 r.

I. Część ogólna

§ 1

Polityka  bezpieczeństwa  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  w  Ośrodku  Profilaktyki  i
Wspierania  Rodziny  zwana  dalej  Polityką  Bezpieczeństwa  określa  sposób  zabezpieczania  oraz
przetwarzania danych osobowych.

§ 2

Ze względu na wagę problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, a w szczególności
prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe, do właściwej i skutecznej ochrony
tych danych należy: 

1. podjąć wszelkie niezbędne działania dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki
związane z bezpieczeństwem danych osobowych,

2. podnosić świadomość oraz kwalifikacje osób przetwarzających dane osobowe w Ośrodku 
Profilaktyki i Wspierania Rodziny w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,

3. traktować  obowiązki  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych,  przez  osoby  zatrudnione  w
Ośrodku  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  ,  jako  należące  do  kategorii  podstawowych
obowiązków pracowniczych, 

4. stałe  doskonalić  i  rozwijać  nowoczesne  metody  przetwarzania  danych  oraz  podejmować  i
rozwijać organizacyjne, techniczne i informatyczne środki ochrony tych danych tak, aby skutecznie
zapobiegać zagrożeniom związanym z:

a) nieautoryzowanym dostępem, wykradaniem bądź niszczeniem danych przez wszelkiego rodzaju
mechanizmy i  programy szpiegujące,  wirusy komputerowe,  konie trojańskie i  inne niepożądane
oprogramowanie,

b) dostępem do nieautoryzowanych i niezabezpieczonych stron internetowych, mogących posiadać
skrypty pozwalające wykradać zasoby komputera, który się z nimi łączy,

c) atakami z sieci uniemożliwiającymi przetwarzanie danych (ataki typu DoS na serwer/serwery)
oraz spamem,

d) użytkowaniem oprogramowania do wymiany plików, mogącym służyć do łatwego skopiowania
danych poza OPiWR,

e) możliwością niekontrolowanego kopiowania danych na zewnętrzne, nośniki,

f) działaniami  mającymi  na  celu  zaburzenie  integralności  danych,  w  celu  uniemożliwienia  ich



przetwarzania lub osiągnięcia korzyści,

g) lekceważeniem  zasad  ochrony  danych  polegającym  na  pozostawianiu  pomieszczenia  lub
stanowiska pracy bez zabezpieczenia,

h) brakiem  świadomości  niebezpieczeństwa  przy  dopuszczaniu  osób  postronnych  do  swojego
stanowiska pracy,

i) kradzieżą sprzętu lub nośników z danymi,

j) kradzieżami tożsamości umożliwiającymi podszywanie się pod inną osobę,

k) przekazywaniem niezabezpieczonego sprzętu komputerowego do serwisu zewnętrznego

 II. Definicje

§ 3

Użyte w niniejszej Polityce sformułowania lub skróty oznaczają:

1. OPiWR- Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny;

2. Kierownik- Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny;

3. ADO- Administratora Danych Osobowych;

4. ABI-  osoba  wyznaczona  przez  Administratora  Danych  Osobowych  do  pełnienia  funkcji
Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

5. ASI-  osoba  wyznaczona  przez  Administratora  Danych  Osobowych  do  pełnienia  funkcji
Administratora Systemu Informatycznego Zarządu;

6. użytkownik danych– każdy pracownik,  który wykonując czynności służbowe, przetwarza
dane  osobowe,  tzn.  wykonuje  na  nich  operacje  takie  jak:  zbieranie,  utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie;

7. osoba  upoważniona–  osoba  posiadająca  upoważnienie  wydane  przez  ADO  lub  osobę
uprawnioną  przez  niego  i  dopuszczona  jako  użytkownik  do  przetwarzania  danych
osobowych w systemie informatycznym w zakresie wskazanym w upoważnieniu;

8. osoba uprawniona– osoba posiadająca upoważnienie wydane przez ADO do wykonywania w
jego imieniu określonych czynności;

9. sieć telekomunikacyjna– sieć o definicji zawartej w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800, z późniejszymi zmianami);

10. sieć lokalna– połączenie funkcjonujących w Zarządzie systemów informatycznych i stacji
roboczych przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych;

11. stacja  robocza–  stacjonarny  lub  przenośny  komputer  wchodzący  w  skład  systemu
informatycznego umożliwiający użytkownikom dostęp do danych znajdujących się w tym
systemie;

12. system informatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, połączeń
sieciowych i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;



13. bezpieczeństwo systemu informatycznego– wdrożone przez ABI lub osobę przez niego
uprawnioną, środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia oraz ochrony danych
przed  nieautoryzowanym  dostępem,  modyfikacją,  ujawnieniem,  pozyskaniem  lub
zniszczeniem;

14. przetwarzanie danych– wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich
jak:  zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowywanie,  zmienianie,  udostępnianie  
i usuwanie;

15. system  przetwarzania  danych–  ta  część  systemu  informatycznego  oraz  te  procedury
przetwarzania dokumentów papierowych, które razem tworzą system współpracujących ze
sobą mechanizmów wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych w Zarządzie;

16. integralność danych– właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione  
lub zniszczone w sposób nieautoryzowany; 

17. poufność danych– właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym
podmiotom i osobom;

18.  zbiór  danych  osobowych–  każdy  posiadający  strukturę  logiczną  zestaw  danych  
o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy
zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

III. Cel wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa

§ 4

Celem wprowadzenia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest:

1. ochrona danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w OPiWR i dotyczy:

a)  zabezpieczenia  przed  dostępem  do  danych  osób  nieupoważnionych,  na  każdym  etapie  ich
przetwarzania tj. wprowadzania, aktualizacji lub usuwania, wyświetlania lub drukowania zestawień
i  raportów,  przemieszczania  danych  w  sieci  lokalnej  pomiędzy  programami  i  osobami  je
przetwarzającymi,

b)  metod  archiwizacji  oraz  ochrony  danych  zarchiwizowanych  na  nośnikach  zewnętrznych  i
wydrukach,

c) procedur niszczenia niepotrzebnych wydruków lub nośników z danymi

d) ustalenia  i  wdrożenia zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych do pomieszczeń, w
których są eksploatowane urządzenia gromadzące i przetwarzające dane

e)  określenia  polityki  i  sposobów  dostępu  do  tych  pomieszczeń  przez  pracowników,  personel
pomocniczy



f) zmniejszenie ryzyka utraty informacji 

g) określenia zakresu obowiązków pracowników- w części dotyczącej bezpieczeństwa danych,

h) podnoszenie świadomości pracowników i ich pełne zaangażowanie w ochronę przetwarzanych
danych,

IV. Zakres stosowania Polityki Bezpieczeństwa

§ 5

Zasady określone przez niniejszy dokument mają zastosowanie do całego systemu przetwarzania
danych w tym do systemu informatycznego, a w szczególności do: 

1. wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz
papierowych, w których  przetwarzane są lub będą informacje podlegające ochronie,

2. informacji będących własnością OPiWR ,

3.  wszystkich  nośników papierowych,  magnetycznych  lub  optycznych,  na  których  są  lub  będą
znajdować się informacje podlegające ochronie,

4.  wszystkich  lokalizacji  –  budynków  i  pomieszczeń,  w  których  są  lub  będą  przetwarzane
informacje podlegające ochronie,

5.  wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów  i
innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

V. Sposób i zakres udostępniania dokumentu

§ 6
1. Z  niniejszym  dokumentem  powinni  zapoznać  się  wszyscy  pracownicy  administracyjni

OpiWR  
a w szczególności:

- osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i bazach danych,

2. Za rozpowszechnienie dokumentu i umożliwienie zapoznania się z nim przez wszystkich
pracowników odpowiedzialny jest ADO.

3. Dokument  powinien  zostać  umieszczony  w  formie  elektronicznej,  na  wewnętrznych
zasobach sieciowych, do których dostęp posiadają wszyscy pracownicy OPiWR lub w
uzasadnionych przypadkach powinien zostać im przedłożony w formie papierowej



VI. Zasady zabezpieczania danych

§ 7

W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w OPiWR oraz w celu podniesienia
bezpieczeństwa  w  przetwarzających  je  systemach  informatycznych,  a  w  szczególności  w  celu
ochrony  danych  osobowych,  wprowadza  się  określone  w  niniejszym  dokumencie  zasady
postępowania.

§ 8

Zarząd,  realizując  politykę  bezpieczeństwa  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych,  dokłada
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, aby dane te były:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2.  zbierane  dla  oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i  nie  poddawane  dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 9

Polityka bezpieczeństwa odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach: 

1.  tradycyjnych,  w szczególności  w kartotekach,  skorowidzach,  księgach,  wykazach i  w
innych zbiorach ewidencyjnych,

2. w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem
danych osobowych.

§ 10

Dane osobowe w OPiWR przetwarzane są w celu:

1. realizacji statutowych zadań i obowiązków, 

2. zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem polityki personalnej i  bieżącej obsługi stosunków
pracy,  a  także  innych  stosunków  zatrudnienia  nawiązywanych  przez  Zarząd działający  jako
pracodawca w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy,

3. dla realizacji innych usprawiedliwionych celów i zadań OPiWR zgodnie z ustawą z dnia 26
października  o  wychowaniu  w  trzeźwości  z  1982  r.  z  poszanowaniem praw i  wolności  osób
powierzających swoje dane.



§ 11

Polityka bezpieczeństwa została opracowana na podstawie:

1. §3 i §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004r  
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024 ze zmianami); 

2. wymogów określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości (Dz. U. z
2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami);

§ 12

1. W zbiorach danych przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu
art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Zarząd  przetwarza  przedmiotowe  dane  z  poszanowaniem  obowiązujących  w  tym
zakresie przepisów  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst  jednolity  z  2002r.  Dz.  U.  Nr101,  poz.926  z  późniejszymi  zmianami)  oraz
przepisów  wykonawczych  z  nią  związanych  oraz  innych  przepisów,  ustaw  i
rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

§ 13

Pod szczególną ochroną OPiWR pozostają  wrażliwe dane osobowe wymienione w art.  27 ust.1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VII. Powołanie administratorów ich obowiązki

§ 14
Osobą odpowiedzialną za właściwy i niezakłócony przebieg przetwarzania danych, w rozumieniu
ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 1001, poz. 926 z późn.
zm.),  
w  systemach  służących  do  przetwarzania  danych  osobowych  jest  Administrator  Danych
Osobowych.

W związku z powyższym powołany zostaje Administrator Danych Osobowych, do którego zadań
należy:

1. Prawna odpowiedzialność za funkcjonowanie OPiWR, w tym również za przestrzeganie
wymagań związanych z zabezpieczeniem informacji i systemu informatycznego;

2. Zatwierdzanie i publikowanie dokumentów związanych z ochroną informacji, dotyczących
wszystkich lub znacznej grupy pracowników;



3.  Zapewnienie  wsparcia  organizacyjno-finansowego  przy  wdrażaniu  mechanizmów
zabezpieczenia informacji i systemu informatycznego;

4. Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, stosownie zabezpieczonych i wyposażonych do
procesu  przetwarzania i przechowywania danych osobowych;

5.  Uwzględnianie kryterium wiarygodności  zatrudnianych pracowników przy rekrutacji  na
stanowiska  związane  z  dostępem  do  informacji  krytycznych  lub  z  administracją
krytycznych komponentów informatycznych;

6. Zaznajomienie pracowników z prawnymi oraz pracowniczymi konsekwencjami naruszenia
bezpieczeństwa danych;

7.  Zapewnienie  pracownikom  szkoleń  w   zakresie   poszerzania  wiedzy  i  świadomości
związanej z bezpieczeństwem informacji oraz stosowanymi rozwiązaniami, używanymi
w  administracji  publicznej   w  celu  utrzymania  bądź  zapewnienia  odpowiedniego
poziomu zabezpieczeń stosowanych w procesach przetwarzania i gromadzenia danych;

VIII. Zasady udzielania uprawnień do przetwarzania danych pracownikom OPiWR

§ 15
1. Dostęp  pracowników  do  systemu  informatycznego,  programów  przetwarzających

dane osobowe oraz urządzeń z nimi powiązanych możliwy jest wyłącznie na
podstawie  upoważnienia wydanego przez ADO.

2. Wniosek o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych, składany jest w formie
pisemnej na wniosek pracownika do ADO.

3. Przed dopuszczeniem do pracy w systemie informatycznym, każda osoba powinna być
zaznajomiona  z  przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych  oraz
niniejszą polityką bezpieczeństwa.

4. Użytkownicy  danych  osobowych  obowiązani  są  do  zachowania  ich  w  tajemnicy
podczas wykonywania czynności służbowych, jak i po ustaniu zatrudnienia.

5. Osoba  przetwarzająca  dane  osobowe  składa  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  
z  przepisami  o  odpowiedzialności  karnej  i  dyscyplinarnej  za  naruszenie
bezpieczeństwa danych osobowych oraz zachowaniu tajemnicy służbowej.

6. Oświadczenia  o  zachowaniu  tajemnicy  służbowej,  przechowywane  są  w  aktach
osobowych pracowników.

7. Fakt  zapoznania  się  z  niniejszą  Polityką,  pracownik  potwierdza  własnoręcznym
podpisem na stosownym wykazie.



IX. Obowiązki pracowników w zakresie zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych

§ 16

1. Każdy pracownik OPiWR powinien:

a)  Przestrzegać  zasad  zachowania  bezpieczeństwa  podczas  pracy  w  systemie
informatycznym;

b)  W należyty  sposób  chronić  przed  niedozwolonymi  zmianami,  nieupoważnionym
dostępem,  rozpowszechnianiem,  uszkodzeniem lub  zniszczeniem wszelkiego rodzaju
dokumentów księgowych m.in. takich jak: 

-księgi rachunkowe, 

-dowody księgowe,

-dokumenty inwentaryzacyjne, 

-sprawozdania finansowe,

przetwarzanych zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej;

c)  Brać  aktywny  udział  w  szkoleniach  dotyczących  bezpieczeństwa  informacji  i
systemu informatycznego;

d) Informować o incydentach w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego;

e)  Brać  aktywny  udział  we  wdrażaniu  mechanizmów  bezpieczeństwa  poprzez
opiniowanie możliwości  zastosowania określonego rozwiązania przy realizacji  zadań
danego pracownika;

f) Bezwzględnie wykonywać polecenia ADO, ABI,  ASI w zakresie ochrony informacji
i bezpieczeństwa systemu informatycznego;

g)  Po  otrzymaniu  indywidualnych  identyfikatorów  i  haseł  dostępu  powinien  je
zapamiętać i zachować w ścisłej tajemnicy;

2. Zabrania się:

a)  Zapisywania  identyfikatorów  i  haseł  dostępu  do  systemu  informatycznego  i
programów w miejscach, które umożliwiłyby osobom trzecim zapoznanie się z nimi;

b)  Udostępniania  stanowisk  roboczych  oraz  istniejących  na  nich  danych  
(w postaci elektronicznej jak i wydruków) osobom nieupoważnionym;

c) Wykorzystywania komputerów i zasobów sieci teleinformatycznej w celach innych
niż służbowe;



d) Samowolnego instalowania i używania programów komputerowych (posiadających
lub nie posiadających licencji);

e) Trwałego lub czasowego kopiowania programów komputerowych w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

f) Publicznego rozpowszechniania programów komputerowych lub ich kopii;

g) Przenoszenia programów komputerowych z własnego stanowiska roboczego na inne
stanowisko;

h)  Udostępniania  osobom  postronnym  programów  komputerowych  i  danych  przez
możliwość dostępu do zasobów sieci wewnętrznej lub Internetu;

i)  Wykorzystywania  oprogramowania  lub  materiałów   ściąganych  z  Internetu  do
masowego rozpowszechniania bez wyraźnego upoważnienia ADO;

j)  Używania prywatnych skrzynek mailowych działających na innych serwerach niż
urzędowy bez uzgodnienia z ADO;

k) Uruchamiania programów otrzymanych pocztą  elektroniczną  oraz odczytywania
listów o wątpliwej treści;

l)  Kopiowania  całości  lub  części  baz  danych  zawierających  dane  osobowe  na
jakichkolwiek nośnikach bez zgody ADO;

3. W szczególności w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i sieci komputerowej:

a) Ogranicza się w OPiWR obieg dyskietek, pendrive-ów  i innych nośników 

informatycznych poprzez ich oznaczenie i zarejestrowanie w ewidencji wewnętrznej 

OPiWR. 

b) Wprowadza się zakaz obiegu nośników nie oznakowanych w sposób, o którym 

mowa w ust.1, a wszystkie nośniki pochodzące od jednostek zewnętrznych mogą być 

wykorzystane tylko do jednorazowego odczytu ich zawartości po uprzednim 

sprawdzeniu programem antywirusowym.

c) Każdy użytkownik ma obowiązek usunięcia  danych osobowych z nośników, które 

przeznaczane są do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania 

tych danych oraz do usuwania danych z nośników, które przeznaczone są do likwidacji.

4. Działania Pracodawcy zmierzające do poprawy jakości pracy w systemie informatycznym

Zarządu polegające w szczególności na eliminowaniu możliwości pobierania określonych

danych  z  Internetu,  odciążeniu  sieci  informatycznej  poprzez  ograniczenie  możliwości

transferu danych z lub do komputera pracownika, usuwaniu nielegalnego oprogramowania,



blokowania dostępu do nielegalnej treści oraz kontroli antywirusowej nie wymagają zgody

pracownika.

X. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przy komputerze

§ 17

1. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik powinien sprawdzić, czy stan sprzętu 

komputerowego nie wskazuje na próbę uruchomienia komputera przez osobę 

niepowołaną.

2. Użytkownicy uzyskują bezpośredni dostęp do systemu informatycznego jak i do danych 

w aplikacji po podaniu identyfikatora i właściwego hasła.

3. W przypadku bezczynności użytkownika w pracy na stacji roboczej przez okres dłuższy 

niż 15 min. , automatycznie włączany jest wygaszacz ekranu. Wygaszacz ten 

powinien być zaopatrzony w hasło analogiczne do hasła systemowego użytkownika.

4. W przypadku, gdy przerwa w pracy na stacji roboczej ma trwać dłużej niż 30 minut 

użytkownik powinien wylogować się  z aplikacji i systemu stacji roboczej na której 

pracuje. 

5. Kończąc pracę użytkownik powinien:

a) zamknąć programy oraz wylogować się z systemu i wyłączyć komputer wraz z drukarką,

b) sprawdzić, czy pozostawione stanowisko jest prawidłowo zabezpieczone i czy nie stwarza 

jakichkolwiek zagrożeń do uruchomienia  go przez osoby postronne,

c) sprawdzić czy w napędach komputera nie pozostały nośniki zawierające dokumenty lub 

informacje zawierające dane osobowe niejawne lub inne, do których wgląd mogą mieć jedynie 

wybrani pracownicy Zarządu.

6. Wszystkie zauważone mankamenty  w bezpieczeństwie stanowiska, należy 

bezwzględnie  zgłosić ADO.

XI. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu
informatycznego lub jego składników

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika naruszenia zabezpieczeń systemu 

informatycznego, na które mogą wskazywać:



a) ślady włamania lub prób włamania do obszaru, w którym znajdują się 

poszczególne elementy systemu np. serwery, stacje robocze lub urządzenia sieciowe, 

b) stan stacji roboczej (problemy z uruchomieniem, rozkręcona obudowa),

c) fizyczne zniszczenie lub podejrzenie zniszczenia elementów systemu 

informatycznego przetwarzającego dane osobowe na skutek przypadkowych lub 

celowych działań albo zaistnienia działania siły wyższej,

d) błędy w funkcjonowaniu systemu (np. komunikaty informujące o niespójności i 

błędach w danych, brak dostępu do funkcji programu, nieprawidłowości w 

wykonywanych operacjach),

e) znaczne spowolnienie działania systemu informatycznego,

f) pojawienie się niestandardowych komunikatów generowanych przez system 

informatyczny,

jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym: bezpośredniego przełożonego,

2. ADO lub inna upoważniona przez niego osoba powinna w pierwszej kolejności:

a) zapisać  wszelkie informacje związane z danym zdarzeniem, a w szczególności dokładny czas 

uzyskania informacji o naruszeniu zabezpieczenia danych osobowych i czas samodzielnego 

wykrycia tego faktu,

b) zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed ingerencją osób trzecich, aż do jego pełnego wyjaśnienia 

lub udokumentować jego stan za pomocą np. zdjęć z telefonu komórkowego bądź aparatu czy 

notatki z opisem, 

c) niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki w celu:

-  powstrzymania lub ograniczenia dostępu do systemu i danych osoby 

niepowołanej,

- zminimalizowania okoliczności mogących sprzyjać dalszemu powstawaniu 

szkód ,

- zabezpieczenie systemu przed usunięciem śladów ingerencji osoby 

niepowołanej,

d) na bieżąco wygenerować  i wydrukować  (jeżeli zasoby systemu na to pozwalają) wszystkie 

możliwe dokumenty i raporty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia, opatrzyć je 

datą i podpisem, 



e) przystąpić do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia, zwłaszcza do określenia skali 

zniszczeń i metody dostępu do systemu osoby niepowołanej,

f) przywrócić normalny stan działania systemu.

3. Po wyeliminowaniu bezpośredniego zagrożenia ADO ma obowiązek przeprowadzić

analizę stanu systemu informatycznego, a w szczególności sprawdzić:

a) stan urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,

b) zawartość zbioru danych osobowych,

c) sposób działania programów,

d) jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej,

e) obecność wirusów komputerowych.

XII. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

§ 19
1. Osoba, która zauważyła niepokojące zdarzenie, wystąpienie poniżej wymienionych symptomów lub

innych objawów, które jej zdaniem mogą spowodować zagrożenie bądź mogą być przyczyną
naruszenia  ochrony  danych  osobowych  i  bezpieczeństwa  informacji,  zobowiązana  jest  do
natychmiastowego poinformowania: bezpośredniego przełożonego, ASI, ABI lub ADO. 

2. Informacja  o  pojawieniu  się  zagrożenia  jest  przekazywana  przez  pracownika  osobiście,
telefonicznie  lub  pocztą  elektroniczną.  Taka  informacja  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko
osoby zgłaszającej  oraz  zauważone  symptomy zagrożenia.  W przypadku,  gdy zgłoszenie  o
podejrzeniu incydentu otrzyma osoba inna niż ADO, jest ona zobowiązana poinformować o tym
fakcie ADO.

3. Naruszeniu ochrony danych osobowych mogą świadczyć symptomy występujące w następujących
obszarach:

a) w obrębie pomieszczeń, szafek lub miejsc przechowywania:

-  ślady  włamania  lub  prób  włamania  do  pomieszczeń,  w  których  odbywa  się
przetwarzanie danych , w szczególności do serwerowni oraz kas, gdzie przechowuje są
nośniki kopii zapasowych,

- włamanie lub próby włamania do szafek, w których przechowywane są , w postaci
elektronicznej lub papierowej , nośniki danych osobowych,

b) w obrębie sprzętu informatycznego:

a) kradzież komputera, w którym przechowywane są dane osobowe,

b) rozkręcona obudowa komputera,

c)  w obrębie systemu informatycznego i aplikacji:

- brak możliwości uruchomienia aplikacji pozwalającej na dostęp do danych osobowych,



- brak możliwości zalogowania się do tej aplikacji,

- ograniczone, w stosunku do normalnej sytuacji, uprawnienia użytkownika w strukturze
aplikacji  
(na przykład brak możliwości wykonania pewnych operacji normalnie dostępnych),

- poszerzone uprawnienia w obrębie aplikacji w stosunku do dotychczas przyznanych 
(na przykład wgląd do szerszego zakresu danych o pracownikach),

-  inny  zakres  lub  różnice  w  zawartości  zbioru  danych  osobowych  dostępnych  dla
użytkownika (np. ich całkowity lub częściowy brak lub nadmiar), 

d) Inne

-  zagubienie  bądź  kradzież  nośnika  materiału  kryptograficznego  (karty
mikroprocesorowej, pendrive’a itp.),

- zagubienie bądź kradzież nośnika z zawartością danych osobowych,

4. Po otrzymaniu zgłoszenia o wystąpieniu symptomów wskazujących na możliwość zaistnienia w
Zarządzie  naruszenia  bezpieczeństwa  danych  osobowych,  ADO  jest  zobowiązany  do  podjęcia
następujących kroków:

a) stwierdzenia czy rzeczywiście doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, w tym:

- sprawdzenia okoliczności zdarzenia,

- wyjaśnienia jego przyczyn, w szczególności, gdy zdarzenie było związane z celowym
działaniem pracownika bądź osób trzecich,

b) w przypadku, gdy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych to:

-  zebranie ewentualnych dowodów,

-  zabezpieczenia  systemu  informatycznego  przed  dalszym  rozprzestrzenianiem  się
zagrożenia,

-  zabezpieczenia  danych  przetwarzanych  w  systemie  informatycznym,  jego  logów
systemowych, logów programu i bazy w których nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa
oraz danych konfiguracyjnych całego systemu w celu późniejszej analizy

-  usunięcia  skutków  incydentu  i  przywrócenia  pierwotnego  stanu  systemu
informatycznego tj. stanu sprzed incydentu, polegające na:

 przeprowadzeniu analizy spójności danych osobowych przetwarzanych w systemie,

 ewentualnym odtworzeniu kopii zapasowych danych i plików konfiguracyjnych,

 przeprowadzeniu analizy poprawności funkcjonowania systemu informatycznego,

 powtórnym zabezpieczeniu danych przetwarzanych w systemie informatycznym, w
szczególności danych konfiguracyjnych tego systemu.

5.  System  informatyczny,  którego  prawidłowe  działanie  zostało  odtworzone  powinien  zostać



poddany  szczegółowej  obserwacji  w  celu  stwierdzenia  całkowitego  usunięcia  symptomów
incydentu. 

6.  ADO  określa,  na  podstawie  zebranych  informacji,  przyczyny  zaistnienia  incydentu.  Jeżeli
incydent  był  spowodowany  celowym  działaniem,  może  poinformować  organy  uprawnione  do
ścigania  przestępstw  o  fakcie  celowego  naruszenia  bezpieczeństwa  danych  osobowych
przetwarzanych w systemie informatycznym OPiWR.

7.  ADO  prowadzi  ewidencję  interwencji związanej  z  zaistniałymi  incydentami  w  zakresie
bezpieczeństwa danych osobowych. Ewidencja taka obejmuje następujące informacje:

a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej incydent,

b) imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie incydentu,

c) datę zgłoszenia incydentu,

d) przeprowadzone działania wyjaśniające przyczyny zaistnienia incydentu,

e) wyniki przeprowadzonych działań,

f) podjęte akcje naprawcze i ich skuteczność.

8.  ADO odpowiedzialny jest  za  przeprowadzenie  przynajmniej  raz  w roku analizy zaistniałych
incydentów w celu:

a) określenia skuteczności podejmowanych działań wyjaśniających i naprawczych,

b)  określenia  wymaganych  działań  zwiększających  bezpieczeństwo  systemu  informatycznego  i
minimalizujących ryzyko zaistnienia incydentów,

c)  określenia  potrzeb  w  zakresie  szkoleń  administratorów  systemu  i  użytkowników  systemu
informatycznego przetwarzającego dane osobowe.

XIII. Zasady udostępniania danych osobowych

§ 20

1. Udostępnianie  danych  osobowych  ze  zbioru  danych,  osobom  lub  podmiotom
uprawnionym do  ich  otrzymania  odbywać  się  może  na  pisemny,  umotywowany
wniosek.

2. Decyzję o udostępnieniu danych osobowych podejmuje ADO.

3. Po otrzymaniu zgody od ADO, dane do udostępnienia przygotowuje pracownik OPiWR
merytorycznie odpowiedzialny za ich przetwarzanie i integralność  w porozumieniu
z ADO.



XIV. Wykaz budynków i pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych

§ 21
1. Wszelkie  dane,  a  zwłaszcza  dane  osobowe,  które  leżą  w  gestii  administrowania  i

gromadzenia przez  OPiWR, są przetwarzane w budynku Ośrodka znajdującym się w
Zdzieszowicach przy ulicy Bolesława Chrobrego 18.

XV. Zasady dostępu do budynku oraz pomieszczeń  gdzie przetwarzane są dane.

§ 22

1. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz pomieszczeń, w
których znajdują się serwery baz danych lub przechowywane są kopie zapasowe mogą mieć
wyłącznie osoby, które posiadają do tego upoważnienie.

2. Kontrolą dostępu do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych
zajmuje się ABI.

3. Przebywanie na terenie OPiWR, po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy wymaga ustnej

zgody ADO lub zastępcy kierownika.

XVI. Postanowienia końcowe

§ 23

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszej polityki.

§ 24

Polityka bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 25

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w załącznikach do niniejszego dokumentu wymagają zmiany

zarządzenia, które wprowadziło niniejszą instrukcję w życie. 


