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A. Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa.
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP jako administrator danych osobowych, dbając o ochronę
prywatności oraz przeciwdziałając możliwości naruszenia bezpieczeństwa tych danych zawartych
w przetwarzanych zbiorach, deklaruje zaangażowanie w realizację zadań związanych ze
spełnieniem wymagań Polityki Bezpieczeństwa, zapewnienie wszelkich niezbędnych środków dla
skutecznej i efektywnej realizacji celów Polityki oraz podejmowanie działań koniecznych do
zapobiegania zagrożeniom takim jak:
1. Naruszanie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich przetwarzanie: ujawnianie
osobom nieupoważnionym procedur ochrony danych stosowanych w Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP.
2. Ujawnienie osobom nieupoważnionym danych przetwarzanych w Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP
w tym także nieumyślne ujawnienie danych osobom postronnym, przebywającym bez
nadzoru lub niedostatecznie nadzorowanym w pomieszczeniach gdzie są przechowywane
lub przetwarzane dane osobowe.
3. Podejmowanie pracy w systemie informatycznym z przełamaniem lub zaniechaniem
stosowania procedur ochrony danych przez osoby bez odpowiednich pozwoleń
(upoważnienie, identyfikator, hasło).
4. Celowe lub przypadkowe rozproszenie danych w Internecie z ominięciem zabezpieczeń
systemu.
5. Ataki z Internetu.
6. Naruszenie zasad i procedur określonych w dokumentacji przez osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych.
7. Awarie sprzętu i oprogramowania wynikające z umyślnego działania.
8. Zdarzenia losowe.
9. Niewłaściwe utrzymanie infrastruktury.

B.

Definicje.

Ilekroć w Polityce Bezpieczeństwa oraz dokumentach powiązanych jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnie 20 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych
osobowych” (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr101, poz.926 ze zm.);
2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra
i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku „W sprawie dokumentacji
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
(Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024);

Spraw Wewnętrznych
przetwarzania danych
powinny odpowiadać
danych osobowych”
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3. Polityce Bezpieczeństwa – rozumie się przez to zestaw praw, reguł i praktycznych
doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej
(tutaj danych osobowych) wewnątrz określonej organizacji;
4. AD (tj. administratorze danych)- rozumie się przez to jednostkę organizacyjną tj. Chorągiew
Dolnośląska ZHP, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych reprezentowany przez Dyrektora;
5. ABI (tj. administratorze bezpieczeństwa informacji) – rozumie się przez to osobę
upoważnioną przez Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do nadzoru i kontroli
przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP;
6. ASI (tj. administratorze systemu informatycznego) – rozumie się przez to osobę
upoważnioną przez administratora danych do zarządzania przetwarzaniem danych
osobowych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP;
7. UDO (tj. użytkowniku danych osobowych) – rozumie się przez to osobę upoważnioną do
przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło w systemie
informatycznym;
8. danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny
albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;
9. zbiorze danych osobowych – rozumie się przez to każdy posiadający zestaw danych
o charakterze osobowym , dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego,
czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
10. SI (tj. systemie informatycznym) - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą
urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych
zastosowanych w celu przetwarzania danych;
11. zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to rozumie się
przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem
12. przetwarzaniu danych osobowych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych , takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie z wyłączeniem danych wskazanych w
art. 27.1 ustawy, dotyczących:



zbiorów danych w systemach informatycznych;
w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

13. identyfikatorze – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
jednoznacznie identyfikujący osobę upoważniona do przetwarzania danych osobowych
w systemie informatycznym;
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14. haśle – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie
osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
15. sieci telekomunikacyjnej – rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 pkt 32 ustawy z 16 lipca 2004 roku „Prawo telekomunikacyjne” (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
ze zm.);
16. sieci publicznej - rozumie się przez to publiczną sieć telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 , pkt 29 ustawy z 16 lipca 2004 roku „Prawo telekomunikacyjne”;
17. teletransmisji – rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej;
18. rozliczalności – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą
być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
19. integralności danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie zostały
zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
20. poufności danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie są
udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
21. raporcie – rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny zestawienia
zakresu i treści przetwarzanych danych;
22. uwierzytelnieniu – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja

deklarowanej tożsamości podmiotu.

C.

Cel i zakres stosowania Polityki Bezpieczeństwa w GK ZHP

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP służy zapewnieniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w rozumieniu paragrafu 6 rozporządzenia MSWiA
w przetwarzanych systemach informatycznych wewnątrz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz
w jednostkach jej podległych. Typowymi zagrożeniami danych osobowych dla poufności,
autentyczności, dostępności oraz integralności są:
1. Zagrożenia losowe, które zagrożenia, które nie są powodowane celowym działaniem (np.
klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania,
niezamierzone pomyłki użytkowników, administratora, niezamierzone wprowadzanie
złośliwego lub wrogiego oprogramowania).
2. Zagrożenie zamierzone, czyli świadome i celowe, np.:
 nieuprawniony dostęp do zasobów systemu (włamanie) z zewnątrz lub z jego wnętrza;
 nieuprawniony dostęp, przekaz lub ujawnienie informacji (np. kradzieży, podsłuchu);
 użycie złośliwego oprogramowania (wirusy, konie trojańskie);
 bezpośrednie zagrożenie zasobów systemu (np. uszkodzenie sprzętu, usunięcie lub
modyfikacja programu lub danych).
Ważnym elementem Systemu Bezpieczeństwa Informacji jest stała analiza oraz monitorowanie
zagrożeń dla przetwarzanych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i podległych jej jednostkach danych
osobowych w tym dane na nośnikach elektronicznych jak i tradycyjnych (księgi, wykazy,
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ewidencje). Dodatkowym zagrożeniem wymagającym monitorowania dla przetwarzanych danych
elektronicznych jest możliwy dostęp do połączeń z sieciami zewnętrznymi.
Dokument Polityka Bezpieczeństwa w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP opisuje niezbędny do uzyskania
tego bezpieczeństwa zbiór procedur i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
ich zabezpieczenia.

Efekty realizacji Polityki Bezpieczeństwa to:
1. zapewnienie poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych;
2. przeciwdziałanie realnym i identyfikowalnym zagrożeniom bezpieczeństwa danych
osobowych;
3. wdrożenie i doskonalenie określonych sposobów przetwarzania, przechowywania
i udostępniania danych osobowych;
4. tworzenie bazy technicznej i wyposażenia umożliwiających przechowywanie zasobów
informacyjnych oraz zasobów informatycznych w tym: struktury i egzemplarzy baz danych,
obiektów materialnych.
Procedury i zasady określone w tym dokumencie stosuje się do wszystkich osób upoważnionych
do przetwarzania danych osobowych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, w tym:




D.

Komendy Chorągwi,
osób zatrudnionych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
administratorów danych osobowych w hufcach.

Sposób realizacji Polityki Bezpieczeństwa:

1. Rozwój struktury organizacyjnej zapewniającej realizację Polityki Bezpieczeństwa,
2. Prowadzenie dokumentacji:
a.
dotyczącej ewidencji systemów i istotnych czynności administracyjnych
wykonywanych
w systemach informatycznych oraz innych czynności związanych z obsługą zasobów
informacyjnych i informatycznych zawierających dane osobowe,
b.
sporządzanie i stosowanie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, których
treść określono w rozporządzeniu MSWiA.
3. Stosowanie środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych
osobowych.
4. Działania kontrolne oraz analiza i ocena ryzyka:
a.
identyfikowanie i analizowanie zagrożeń,
b.
monitorowanie bezpieczeństwa wytwarzania, przetwarzania i przekazywania informacji
zawierających dane osobowe,
c.
monitorowanie pracy na stanowiskach przetwarzania danych osobowych,
d.
monitorowanie systemu zabezpieczeń.
5. Szkolenia pracowników oraz instruktorów w zakresie:
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a.

utrzymywania wysokiej świadomości odnośnie konieczności zapewnienia ochrony
danych osobowych,
b.
rozumienia i prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,
c.
umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem służącym przetwarzaniu
danych osobowych.
6. Działania doskonalące w zakresie:
a.
ograniczenia wpływu niepożądanych czynników zewnętrznych mogących mieć
znaczenie dla bezpieczeństwa danych osobowych,
b.
zabezpieczeniu danych osobowych przed zidentyfikowanymi i potencjalnymi
zagrożeniami.

E.

I.

Zasady dotyczące zarządzania, ochrony i przetwarzania danych
osobowych:
Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych
wydziałach

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Biurze Komendy Dolnośląskiej ZHP,
wydziałach działających przy Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz w hufcach należących
do Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, ze wskazaniem obszaru przetwarzania danych osobowych oraz
zastosowanych programów do przetwarzania tych danych są zawarte w Załączniku nr 1.
Wykaz zawiera także opis struktury zbiorów wskazujący zawartość poszczególnych pól
informacyjnych i powiązania między nimi, jeśli takie informacje są dostępne.

II.

Przepływ danych

W przypadku przepływu danych między poszczególnymi systemami sposób przepływu
danych jest zawarty w Załączniku nr 2

III.

Odpowiedzialność

Każda osoba przetwarzająca dane ponosi odpowiedzialność wynikającą z zakresu jej
czynności, w szczególności za zniszczenie, nieprawidłową modyfikację, udostępnienie danych
osobom trzecim, prawidłowe konstruowanie i terminową zmianę haseł, stosowanych elementów
zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

IV.

Nadzór

Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych prowadzi
powołany przez Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Administrator Bezpieczeństwa
Informacji. Informacje dotyczące powierzenia obowiązków administratora bezpieczeństwa
informacji są przechowywane w aktach osobowych.
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V.

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (ASI, UDO) w poszczególnych
zbiorach we współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji koordynują proces analizy
ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych osobowych w systemie informatycznym, określają i
wdrażają standardy zabezpieczenia informacji, weryfikują istnienie zabezpieczeń zapewniających
uprawniony dostęp i autentyfikację w systemie informatycznym, monitorują poziom
bezpieczeństwa danych osobowych, kontrolują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przetwarzania danych, prowadzą szkolenia z zakres bezpiecznego przetwarzania danych, sprawują
nadzór nad zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa oraz nad realizacją instrukcji dotyczących
ochrony danych osobowych.

VI.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji co najmniej raz na pół roku sporządza
i przedstawia administratorowi danych raporty dotyczące stanu bezpieczeństwa przetwarzanych
zasobów informacyjnych. Raporty zawierają wnioski i propozycje dotyczące spraw
bezpieczeństwa, w tym:
1. wskazania niedociągnięć lub zaniedbań;
2. dokonania koniecznych zabezpieczeń oraz niezbędnych doposażeń;
3. wprowadzenia procedur postępowania lub zmiany treści istniejących procedur;
4. sposobów podnoszenia wśród pracowników i instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
wiedzy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych podejmują działania zmierzające
do eliminacji zagrożeń wskazanych w raportach.

VII.

Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Za obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe uznaje się określone w Załączniku nr 3
budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń, w których znajdują się stanowiska pracy lub
dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych, urządzenia łączności lub dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, którymi są przesyłane dane osobowe.
2. Przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych osób nieuprawnionych do
dostępu do danych osobowych jest dopuszczalne tylko za zgodą właściwego administratora
danych osobowych oraz w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych.
3. Pomieszczenia w obszarze przetwarzania danych osobowych są chronione fizycznie
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych

VIII.

Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia poufności
przetwarzanych danych

Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności
przetwarzanych danych zawarte są w Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi będącej
Załącznikiem nr 4
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1. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa informacji.
1.1. Wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP prowadzi powoływany przez Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ABI w porozumieniu
z powołanym do administrowania systemem ASI;
1.2. Prace związane z zarządzaniem systemami informatycznymi mogą wykonywać jedynie
wyznaczeni i upoważnieni w Załączniku 4c ASI lub inni wyznaczeni i upoważnieni przez AD
w obecności ASI.
1.3. Każda osoba dopuszczona do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych:
1.3.1. zostaje wskazana na wniosek Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP lub
komendanta hufca, którego wzór stanowi Załącznik nr 4a;
1.3.2. posiada zakres czynności określający jej uprawnienia i odpowiedzialność;
1.3.3. potwierdza własnoręcznym podpisem znajomość dokumentów warunkujących dostęp
do przetwarzanych danych osobowych Załącznik 4b,
1.3.4. ponosi odpowiedzialność wynikającą z zakresu jej czynności, w szczególności za
zniszczenie, nieprawidłową modyfikację oraz udostępnienie danych osobowych
osobom trzecim,
1.3.5. ma przyznany zakres uprawnień najniższy z umożliwiających wykonywanie zadań
związanych z dostępem do przetwarzanych danych osobowych Załącznik 4c,
1.3.6. jest wpisana do rejestru opisującego jego uprawnienia Załącznik 4d.
1.4. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym –
(ODO) z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych
ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie - system ten
zapewnia odnotowanie:
1.4.1. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;
1.4.2. identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że
dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada
wyłącznie jedna osoba;
1.4.3. źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą;
1.4.4. sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy.
1.4.5. odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje automatycznie
po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych.
1.4.6. dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym,
system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie
zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. 1.
1.4.7. w przypadku przetwarzania danych osobowych, w co najmniej dwóch systemach
informatycznych, wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być realizowane
w jednym z nich lub w odrębnym systemie informatycznym przeznaczonym do tego
celu.
2. Hasła.
2.1. Do pracy z systemami informatycznymi dopuszczani są jedynie UDO posiadający
indywidualny identyfikator użytkownika i osobiste hasło. Osoby zatrudnione przy
przetwarzaniu danych posiadają zakresy czynności określające ich uprawnienia
i odpowiedzialność.
2.2. Systemy informatyczne powinny wymuszać na użytkownikach zmianę hasła najdalej co 30
dni. W systemach informatycznych, w których nie jest to możliwe, administrator systemu
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ma obowiązek wymusić zmianę hasła użytkowników nie rzadziej niż co 30 dni.
O każdym odstępstwie od tej zasady ASI ma obowiązek poinformowania ABI w raporcie
opisującym przyczyny, konsekwencje oraz podjęte działania zapobiegawcze.
2.3. Każda osoba przetwarzająca dane ponosi odpowiedzialność za prawidłowe konstruowanie
i terminową zmianę haseł.
3. Użytkownicy systemów informatycznych.
3.1. Zarejestrowania i wyrejestrowania użytkowników systemów informatycznych służących
do przetwarzania danych osobowych dokonują ASI po akceptacji formalnej ABI.
3.2. ASI prowadzi ewidencję nadanych indywidualnych identyfikatorów użytkowników
zawierającą nazwę użytkownika, jego identyfikator, datę nadania oraz datę wycofania.
Niedopuszczalne jest przyznawanie tego samego identyfikatora powtórnie różnym
użytkownikom, nawet po upływie dowolnego czasu od wycofania poprzedniego
użytkownika.
3.3. ASI prowadzi dziennik systemu zawierający informacje o pracy systemu i wykonywanych
w systemach informatycznych istotnych czynnościach administracyjnych.
4. Bezpieczeństwo zasobów informatycznych.
4.1. Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych muszą posiadać
dokument potwierdzający ich legalność i być zgodne z ustawą o ochronie danych
osobowych.
4.2. Systemy informatyczne muszą być wyposażone w jednolity system ochrony
antywirusowej. ASI przeprowadza okresowe kontrole zasobów informatycznych, zgodnie z
przyjętym harmonogramem dla SI, zabezpieczenia antywirusowego. W przypadku
wykrycia wirusa powiadamia ABI i usuwa wirusa posiadanym programem. Dane
o kontrolach oraz raportach zabezpieczeń antywirusowych odnotowuje się w dzienniku
systemu.
4.3. Zewnętrzne nośniki danych są przed ich użyciem sprawdzane programem
antywirusowym.
4.4. Wgrywanie jakiegokolwiek oprogramowania do systemów informatycznych, na których
przetwarzane są dane osobowe, jest możliwe tylko przez administratora systemu lub za
jego wiedzą i po akceptacji formalnej administratora bezpieczeństwa informacji.
4.5. Systemy informatyczne muszą być zabezpieczone przed utratą przetwarzanych danych
spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
4.6. Systemy informatyczne powinny być wyposażone w następujące funkcje systemowe:
4.6.1. Identyfikacja użytkowników korzystających z zasobów systemu informatycznego za
pomocą zestawu identyfikator/hasło. Po pięciu nieudanych próbach zalogowania się
konto użytkownika jest blokowane
4.6.2. Uwierzytelnienie użytkowników uzyskujących dostęp do zasobów systemu, w tym:
 kontrola praw dostępu do interfejsów systemu;
 kontrola praw dostępu do usług systemu;
 kontrola praw dostępu do zasobów systemu.
4.6.3. Rejestracja i śledzenie informacji o dostępach lub próbach dostępu do zasobów
i usług systemu;
4.6.4. Rejestracja i śledzenie komunikatów o błędach w pracy systemu.
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4.6.5. Uwierzytelnianie wiadomości przesyłanych za pomocą środków techniki
teleinformatycznej;
4.6.6. Wykrywanie obecności wrogiego oprogramowania w danych wpływających
do systemu z sieci;
4.6.7. Kontrola integralności oprogramowania zainstalowanego w systemie;
4.6.8. Dostęp do komputerów i systemów jest chroniony systemem identyfikatorów i haseł
użytkowników.
5. Kopie zapasowe zasobów informatycznych.
Zabezpieczenie zasobów informatycznych przez tworzenie kopii (zapasowe, robocze)
danych jest regułą, opisaną szczegółowo dla każdego systemu w Instrukcji Zarządzania Systemami
Informatycznymi.
6. Przechowywanie nośników z danymi:
6.1. Zasoby informacyjne oraz nośniki z danymi podlegają szczególnej ochronie przed
kradzieżą, modyfikacją zawartości, podglądaniem i kopiowaniem.
6.2. Zasoby informacyjne, w szczególności wydruki zawierające dane osobowe oraz nośniki
z danymi przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom
niepowołanym. O ile jest to niezbędne do bieżącej pracy lub wykonywania zleconego
zadania dopuszcza się ich przechowywanie znajdujących się w obszarze bezpieczeństwa
szafkach biurowych plombowanych referentką.
6.3. Dane osobowe przekazywane poza obszar bezpieczeństwa muszą być odbierane za
potwierdzeniem przez uprawnionych odbiorców, w sposób zapewniający zachowanie
poufności danych.
6.4. Udostępnianie danych pracownikom upoważnionych instytucji odbywa się na zasadach
ustalonych oddzielnym przepisami, w zgodzie z niniejszą instrukcją.
6.5. Zasoby informacyjne, w szczególności wydruki, które zawierają dane osobowe i są
przeznaczone do usunięcia należy zniszczyć zgodnie z zasadami niszczenia dokumentów
III klasy tajności wg normy DIN 32757.
6.6. Szczegółowe zasady przechowywania i przekazywania nośników z danymi są zawarte
w Instrukcjach dotyczących poszczególnych systemów informatycznych
7. Konserwacja, naprawa i likwidacja systemów i zasobów
Konserwacja, naprawa i likwidacja systemów informatycznych, zasobów informacyjnych
i informatycznych zbiorów danych osobowych:
7.1. Systemy informatyczne (SI), np. systemy zarządzania bazami danych, przy pomocy których
jest zbudowana baza danych osobowych muszą posiadać certyfikat legalności
i być na liście produktów serwisowanych przez producenta oprogramowania.
7.2. Systemy informatyczne (SI) muszą być zabezpieczone przed utratą przetwarzanych danych
spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
7.3. Przeznaczone do naprawy urządzenia lub nośniki danych zawierające dane osobowe
pozbawia się przed naprawą danych osobowych albo naprawia się je pod nadzorem ASI
lub wyznaczonego i upoważnionego przez AD instruktora Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
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7.4. Zawierające dane osobowe urządzenia lub nośniki danych przeznaczone do przekazania
odbiorcy nieuprawnionemu do otrzymania danych osobowych przed przekazaniem
pozbawia się zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
7.5. Przeznaczone do likwidacji urządzenia lub nośniki danych zawierające dane osobowe ASI
w obecności ABI pozbawia wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich
odtworzenie, a gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich
odtworzenie. Fakt dokonania likwidacji potwierdza się protokołem i odnotowuje
w dzienniku systemu.
8. Komunikacja w sieci komputerowej:
8.1. Zasoby informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych mające podłączenie
do sieci Internet, zabezpiecza się przed niepowołanym dostępem do tego systemu.
8.2. Przesyłanie danych osobowych przez sieci publiczne musi być zabezpieczone
mechanizmami szyfrowania, a dostęp do stron umożliwiających dostęp do danych
osobowych możliwy jest jedynie za pomocą protokołu HTTPS i SSL.
8.3. Przesyłanie danych osobowych poprzez pocztę internetową powinno być ograniczone do
niezbędnego minimum i zawsze za pomocą formatów uniemożliwiających dostęp do
danych bez posiadania unikatowego dla przesyłki hasła. Hasła nie mogą być przekazywane
tą samą drogą elektroniczną. (tzn jeżeli dane idą spakowane z hasłem to hasło zostaje
przekazane SMS)

IX.

Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
1. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia
zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to
głównie:
a)

sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby
systemu jak np. wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad,
działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej itp.,

b)

niewłaściwe parametry środowiska, np. niewłaściwa wilgotność, temperatura, oddziaływanie
pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje,

c)

awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie
w kierunku naruszenia ochrony danych lub sabotaż,

d)

niewłaściwe działanie serwisu, w tym także pozostawienie serwisantów bez nadzoru,

e)

pojawienie się komunikatu alarmowego pochodzącego od części systemu zapewniającej
ochronę zasobów lub innego komunikatu o podobnym znaczeniu,

f)

zła jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego, wskazujące na
zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie,

g)

naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie,

h)

stwierdzenie modyfikacji danych, próby ich modyfikacji lub zmiany w strukturze danych bez
upoważnienia,
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i)

stwierdzenie
niedopuszczalnej
informatycznym,

manipulacji

danymi

osobowymi

w

systemie

j)

ujawnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub objętych tajemnicą
procedur ochrony przetwarzania lub innych chronionych elementów systemu
zabezpieczeń,

k)

funkcjonowanie systemu lub jego sieci komputerowej wykazujące odstępstwa od
założonego rytmu pracy, uprawdopodobniające przełamanie lub zaniechanie ochrony
danych osobowych, np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest
dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp.,

l)

obecność w obszarze bezpieczeństwa osób postronnych bez dozoru pracowników
zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,

m) ujawnienie istnienia nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. „bocznej furtki”,
itp.,
n)

podmiana lub zniszczenie nośników z danymi osobowymi bez zachowania procedury;
skasowanie lub skopiowanie danych osobowych w sposób niedozwolony,

o)

naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji
(np. niewylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie
wydrukowanych danych osobowych w drukarce czy w kserografie, niewykonanie
w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, itp.).

2. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie
zabezpieczenia fizycznego miejsc przetwarzania danych osobowych, np. pozostawienie
otwartego pomieszczenia w obszarze bezpieczeństwa; umożliwienie nieautoryzowanego
dostępu do urządzeń archiwizujących itp.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia:
a)

zabezpieczenia systemu informatycznego,

b)

stanu urządzeń,

c)

zawartości zbioru danych osobowych,

d)

wynikającego z ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu,

e)

jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie
zabezpieczeń tych danych,

f)

innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. pożar itp.).

4. Każda osoba zatrudniona
niezwłocznie powiadomić
bezpieczeństwa informacji.

przy przetwarzaniu danych osobowych jest obowiązana
o tym fakcie administratora systemu i administratora

5. Osoby stwierdzające naruszenie ochrony danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 i 5
w oczekiwaniu na przebycie administratora bezpieczeństwa informacji muszą:
a) zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do zaistniałego
przypadku,
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b) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków
zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, następnie uwzględnić w działaniu
również ustalenie przyczyn lub sprawców,
c) wstrzymać bieżącą pracę w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
d) zaniechać, dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym naruszeniem
i mogą utrudnić jego udokumentowanie i analizę,
e) podjąć inne działania przewidziane i określone w instrukcjach technicznych
i technologicznych stosownie do objawów i komunikatów towarzyszących naruszeniu,
f)

udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie,

g) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia
administratora bezpieczeństwa informacji lub osoby upoważnionej.
6. Po przybyciu na miejsce
Bezpieczeństwa Informacji:

naruszenia

ochrony

danych

osobowych

Administrator

a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania
mając na uwadze wnioski z przeprowadzonych wcześniej symulacji zagrożeń oraz politykę
bezpieczeństwa Ośrodka w tym zakresie,
b) żąda dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, jak również od
każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem.
c)

Administrator bezpieczeństwa informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia
oraz sporządza raport, który powinien w szczególności zawierać:


wskazanie osoby powiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób zaangażowanych lub
odpytanych w związku z naruszeniem,



określenie czasu i miejsca naruszenia i powiadomienia,



określenie rodzaju naruszenia i okoliczności towarzyszących,



opis podjętego działania i metody postępowania,



wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia,



ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego.

d) Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu administrator
bezpieczeństwa informacji zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze,
w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz
terminu wznowienia przetwarzania danych.
e) Zaistniałe naruszenie powinno stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy
z udziałem Kierownika Wydziału, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i administratora
systemu.
f)

Analiza, o której mowa w pkt. 7, powinna zawierać wszechstronna ocenę zaistniałego
naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć
proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec
podobnym naruszeniom w przyszłości. Komendant hufca lub kierownik wydziału przekazuje
analizę Komendantowi Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
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g) Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub
uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego
w niniejszej Instrukcji, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie
z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego
ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.
h) Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszej procedury
mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,
w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu
informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym
Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub przełożonych.

X.

Postanowienia końcowe.

1. Każdy pracownik, komendant hufca i instruktor Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zobowiązany jest
do znajomości Polityki Bezpieczeństwa i przepisów o ochronie danych osobowych oraz
odpowiedniego ich stosowania na zajmowanym stanowisku.
2. Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zagrożone jest sankcjami karnymi
przewidzianymi:
a) w ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997;
b) Kodeksie Pracy;
c) ustaw o służbie cywilnej i pracownikach urzędów państwowych.
1. Podpisane oświadczenie o zaznajomieniu się z wymienionymi przepisami i ich stosowaniu –
załącznik nr 4b, przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

Strona 14 z 14

