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1.

Definicje.
Ilekroć w Instrukcji oraz Polityce Bezpieczeństwa Chorągwi Dolnośląskiej ZHP jest mowa o:
1.1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych
osobowych” (Dz. U. z 06.07.2002 r. ze zm.) oraz ustawy:
1.1.1. z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” (Dz. U. z 17.06.2002 ze zm.);
1.1.2. z dnia 27 lipca 2001 roku „O ochronie baz danych” (Dz. U. z 09.11.2001 ze zm.);
1.1.3. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z dnia 20.04.2005 ze zm.);
1.1.4. z
dnia
6
września
2001
„O
dostępie
do
informacji
publicznej”
(Dz. U. z 08.10.2001 ze zm.)
1.2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenia:
1.2.1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku „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);
1.2.2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. „W sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej” (Dz. U. Nr 10 poz. 68);
1.2.3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. „W sprawie
instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie”
(Dz. U. Nr 161 poz. 1109);
1.2.4. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. „W sprawie
szczegółowego
sposobu
postępowania
z
dokumentami
elektronicznymi”
(Dz. U. Nr. 206 poz. 1518).
1.3. 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;.
1.4. AD (tj. administratorze danych) - rozumie się przez Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP, o której mowa w art. 3 ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych;
1.5. ABI (tj. Administratorze Bezpieczeństwa Informacji) – rozumie się przez to osobę
upoważnioną przez administratora danych do nadzoru i kontroli przestrzegania zasad
ochrony przetwarzania danych osobowych w ZHP;
1.6. ASI (tj. Administratorze Systemu Informatycznego) – rozumie się przez to osobę
upoważnioną przez administratora danych do zarządzania i wykonywania czynności
informatycznych w systemie służącym do przetwarzaniem danych osobowych w ZHP;
1.7. UDO (tj. użytkowniku danych osobowych) – rozumie się przez to osobę upoważnioną
do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w upoważnieniu, której
nadano identyfikator i przyznano hasło w systemie informatycznym;
1.8. ODO (tj. odbiorcy danych osobowych) – rozumie się przez to osobę, której
udostępniane są dane osobowe, z wyłączeniem:
1.8.1. osoby, której dane dotyczą,
1.8.2. osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych (ASI, UDO),
1.8.3. przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy,
1.8.4. podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy,
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1.8.5. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym te dane są
udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;
1.9. 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;
1.10. zbiorze danych osobowych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw
danych o charakterze osobowym , dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie
od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
1.11. 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 – tu: stosowane również pojęcie
DSI – Dedykowane Systemy Informatyczne, systemy dołączane do infrastruktury w celu
realizacji wyodrębnionych zadań;
1.12. 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;
1.13. 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:
1.13.1. zbiorów danych w systemach informatycznych;
1.13.2. w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
1.14. identyfikatorze – rozumie się przez to numer pesel jednoznacznie identyfikujący osobę
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
1.15. haśle – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie
osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
1.16. 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.);
1.17. sieci publicznej - rozumie się przez to publiczną sieć telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 , pkt 29 ustawy z 16 lipca 2004 roku „Prawo telekomunikacyjne”;
1.18. teletransmisji – rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej;
1.19. rozliczalności – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu
mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
1.20. integralności danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie
zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
1.21. poufności danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe
nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
1.22. raporcie – rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny zestawienia
zakresu i treści przetwarzanych danych;
1.23. uwierzytelnieniu – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja
deklarowanej tożsamości podmiotu.
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2.

Cel, Zakres, Przedmiot ochrony.
2.1. Celem zarządzania jest:
2.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zabezpieczenie ich przed
nieuprawnionym ujawnieniem;
2.1.2. Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
2.1.3. Zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym
(nieuprawnionym pozyskaniem);
2.1.4. Zabezpieczenie przed utratą danych;
2.1.5. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych oraz przed ich
nielegalną modyfikacją;
2.2. Ochronie podlegają dane, sprzęt komputerowy, systemy operacyjne znajdujące się
w obszarze bezpieczeństwa określonym w punkcie 3.
2.3. Przedmiotem zarządzania są:
2.3.1. Zasoby informacyjne zawierające dane osobowe oraz ich poufność i autentyczność,
a w szczególności ochrona praw osób fizycznych do swobodnego dysponowania
własnymi danymi osobowymi,
2.3.2. Zasoby informatyczne w tym:
• struktury i egzemplarze baz danych;
• standardy administracyjne dotyczące systemów informatycznych związanych
z przetwarzaniem baz danych;
• obiekty materialne oraz ich używanie;
• inne szczególne uwarunkowania dotyczące zasobów.

3.

Obszar bezpieczeństwa.
3.1. Za obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe uznaje się pomieszczenia
wymienione
w Załączniku nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa w pozycjach:
3.2. Przebywanie w pomieszczeniach w obszarze bezpieczeństwa osób nieuprawnionych do
dostępu do danych osobowych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej
do dostępu do tych danych lub za zgodą AD lub ABI.
3.3. Pomieszczenia w obszarze bezpieczeństwa są zamykane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób nieuprawnionych.

4.

Zarządzanie systemami informatycznymi.
4.1. Wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w Chorągiew
Dolnośląska ZHP prowadzi powołany przez AD, ABI, działający w porozumieniu z
powołanym do administrowania systemem informatycznym - ASI.
4.2. Prace związane z zarządzaniem systemami informatycznymi mogą wykonywać jedynie
wyznaczeni i upoważnieni wg wzoru wskazanego w Załączniku 5c ASI lub inni wyznaczeni
i upoważnieni przez AD.
4.3. Każda osoba dopuszczona do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych:
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4.3.1. zostaje wskazana na wniosek AD, którego wzór stanowi Załącznik nr 5a;
4.3.2. posiada zakres czynności określający jej uprawnienia i odpowiedzialność;
4.3.3. potwierdza własnoręcznym podpisem znajomość dokumentów warunkujących
dostęp do przetwarzanych danych osobowych Załącznik 5b,
4.3.4. ponosi odpowiedzialność wynikającą z zakresu jej czynności, w szczególności za
zniszczenie, nieprawidłową modyfikację oraz udostępnienie danych osobowych
osobom trzecim,
4.3.5. posiada własny unikalny klucz z kodem dostępu do pomieszczeń w obszarze
bezpieczeństwa,
4.3.6. ma przyznany zakres uprawnień najniższy z umożliwiających wykonywanie zadań
związanych z dostępem do przetwarzanych danych osobowych Załącznik 5c,
4.3.7. jest wpisana do rejestru opisującego jego uprawnienia Załącznik 5d.

5. Hasła.
5.1. Do pracy z systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe dopuszczani są
jedynie UDO posiadający indywidualny identyfikator użytkownika i osobiste hasło. Osoby
zatrudnione przy przetwarzaniu danych posiadają zakresy czynności określające ich
uprawnienia i odpowiedzialność.
5.2. ASI zmienia główne hasła do systemów informatycznych przetwarzające dane osobowe
najdalej
co 21 dni. Aktualne hasła w opieczętowanej kopercie są przechowywane w sejfie. Otwarcia
koperty
z hasłami może dokonać w sytuacjach wyjątkowych upoważniona przez AD osoba.
5.3. Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe powinny wymuszać na
użytkownikach zmianę hasła najdalej co 21 dni. W systemach informatycznych, w których
nie jest to możliwe, administrator systemu ma obowiązek wymusić zmianę hasła
użytkowników nie rzadziej niż co 21 dni. O każdym odstępstwie od tej zasady ASI ma
obowiązek poinformowania ABI w raporcie opisującym przyczyny, konsekwencje oraz
podjęte działania zapobiegawcze.
5.4. Użytkownik bezpośrednio po otrzymaniu od ASI zestawu zawierającego identyfikator oraz
hasło (tzw. hasło startowe), powinien to hasło przy pierwszym logowaniu do systemu
zmienić je na inne, znane tylko sobie,
5.5. Hasła muszą zawierać co najmniej 10 znaków będących zawsze kombinacją małych
i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, tj. musi zawierać zawsze elementy
z wymienionych grup: małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne.
5.6. Każda osoba przetwarzająca dane ponosi odpowiedzialność za prawidłowe konstruowanie
i terminową zmianę haseł.

6.

Użytkownicy systemu informatycznego.
6.1. 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
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użytkownikom, nawet po upływie dowolnego czasu od wycofania poprzedniego
użytkownika.
6.2. Użytkownik, który utracił uprawnienia dostępu do systemów informatycznych musi być
bezzwłocznie wyrejestrowany, a jego hasło unieważnione.
6.3. ASI prowadzi dziennik systemu zawierający informacje o pracy systemu i wykonywanych
w systemach informatycznych istotnych czynnościach administracyjnych.

7. Procedury

rozpoczęcia
informatycznym:

i

zakończenia

pracy

w

systemie

7.1. Każdorazowo osoba rozpoczynająca pracę ma każdorazowo obowiązek sprawdzenia, czy
nie naruszono bezpieczeństwa, szczególnie fizycznego przez sprawdzenie np.: zamknięcia
drzwi, okien, rolet itp.
7.2. Rozpoczęcie pracy w systemie przetwarzającym dane osobowe polega na wykonaniu
kolejno:
7.2.1. włączenia komputera,
7.2.2. zalogowania użytkownika komputera w systemie operacyjnym tego komputera
oraz w sieci,
7.2.3. uruchomienia systemu przetwarzania danych osobowych,
7.2.4. zalogowania użytkownika systemu.
7.3. Podczas nieobecności na stanowisku pracy wyposażonym w system informatyczny
niedozwolone jest pozostawienie go z zalogowanym użytkownikiem, wymagane więc jest
każdorazowo zamknięcie otwartych zbiorów i programów oraz wylogowanie użytkownika
z systemu.
7.4. W przypadku nieprawidłowego zachowania ze strony systemu informatycznego (np. brak
możliwości zalogowania, nietypowe reakcje systemu na czynności użytkownika) lub
w przypadku podejrzenia naruszenia integralności zestawu sprzętu, sieci, zasobów
systemowych użytkownik powiadamia przełożonego, a ten podejmuje działania wspólnie
z ASI oraz ABI.
7.5. Zakończenie pracy w systemie polega na:
7.5.1. wylogowaniu się użytkownika systemu,
7.5.2. zamknięciu systemu przetwarzania danych osobowych,
7.5.3. wyłączeniu komputera.
7.6. Po zakończeniu dnia pracy ostatnia opuszczająca pomieszczenie osoba ma obowiązek
sprawdzenia wyłączenia zbędnych urządzeń elektrycznych i łączności, sprawdzenia
zamknięcia okien, rolet, a w przypadku, kiedy pomieszczenie należące do obszaru
przetwarzania danych osobowych nie jest chronione elektronicznym systemem kontroli
dostępu, zabezpieczenia drzwi np. plombą z odciśniętą na niej referentką.

8.

Bezpieczeństwo zasobów informatycznych:
8.1. Korzystanie z zasobów informatycznych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
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8.1.1. Wszelkie działania użytkowników systemów informatycznych Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP oraz jednostek jej podlegających są monitorowane.
8.1.2. Korzystanie z zasobów umieszczonych na serwerach polega na udzieleniu
użytkownikowi określonych praw dostępu do wybranych zasobów. Zasoby dzielą się
na:
• administracyjne (dostęp do zasobów na poziomie administratora),
• zadaniowe (wydziałowe),
• pozostałe (dostęp do Internetu, dostęp do określonych funkcjonalności – np. kopii
zapasowych itp.).
8.1.3. Działania zabronione:
• udostępnianie swoich loginów i haseł osobom trzecim;
• udostępnianie swoich loginów i haseł do poczty elektronicznej osobom trzecim;
• praca przy wykorzystaniu konta innej osoby;
• jakiekolwiek działania destabilizujące pracę komputerów lub sieci komputerowej,
• instalacja i uruchamianie oprogramowania nieautoryzowanego przez ASI,
np. ściągniętego pobranego z Internetu, czasopism lub przyniesionego ze sobą
z innego źródła.
8.2. Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, np. systemy
zarządzania bazami danych, przy pomocy których jest zbudowana baza danych
osobowych, muszą:
 posiadać certyfikat legalności,
 być na liście produktów serwisowanych przez producenta oprogramowania,
 być zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.
8.3. Systemy informatyczne muszą być wyposażone w jednolity system ochrony
antywirusowej.
8.3.1. Osoba upoważniona przez ABI przeprowadza okresowe kontrole zasobów
informatycznych, zgodnie z przyjętym dla SI harmonogramem dla SI, zabezpieczenia
antywirusowego.
8.3.2. Zewnętrzne nośniki danych są przed ich użyciem sprawdzane programem
antywirusowym.
W przypadku wykrycia wirusa usuwa go posiadanym programem, w poważniejszych
przypadkach powiadamia ABI.
8.3.3. Dane o kontrolach oraz raportach zabezpieczeń antywirusowych odnotowuje się
w dzienniku systemu.
8.4. Systemy informatyczne są zabezpiecza się przed utratą przetwarzanych danych
spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej .
8.5. Systemy informatyczne powinny być wyposażone w następujące funkcje systemowe:
8.5.1. Identyfikacja użytkowników korzystających z zasobów systemu informatycznego za
pomocą zestawu identyfikator/hasło. Po pięciu nieudanych próbach zalogowania się
konto użytkownika jest blokowane na okres min. 3 godzin. Po kolejnych pięciu
nieudanych próbach zalogowania się, konto jest blokowane w sposób umożliwiający
jego odblokowanie tylko przez ASI.
8.5.2.Uwierzytelnianie użytkowników uzyskujących dostęp do zasobów systemu, w tym:
• kontrola praw dostępu do interfejsów systemu;
• kontrola praw dostępu do usług systemu;
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• kontrola praw dostępu do zasobów systemu.
8.5.3. Rejestracja i śledzenie informacji o dostępach lub próbach dostępu do zasobów i usług
systemu;
8.5.4.Rejestracja i śledzenie komunikatów o błędach w pracy systemu.
8.5.5.Uwierzytelnianie wiadomości przesyłanych za pomocą środków techniki
teleinformatycznej;
8.5.6.Wykrywanie obecności wrogiego oprogramowania w danych wpływających do
systemu
z sieci;
8.5.7. Kontrola integralności oprogramowania zainstalowanego w systemie;
8.5.8.Dostęp do komputerów i systemów jest chroniony systemem identyfikatorów i haseł
użytkowników.
8.5.9.Inne szczególne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa zasobów:

9.

Kopie zapasowe zasobów informatycznych.

Szczegółowy opis tworzenia kopi zapasowych oraz ich przechowywania opisuje załącznik nr 5f

10.

Przechowywanie nośników z danymi:

10.1. Przez nośniki danych należy rozumieć wszystkie media, niezależnie od postaci w jakiej
występują, które służą do przechowywania danych, w szczególności:
• wszelkiego rodzaju dyskietki, taśmy magnetyczne, pamięci typu FLASH;
• dyski: optyczne, wymienne, twarde (także wymontowane z komputerów);
• wydruki wymienne;
• oraz inne media nie wymienione powyżej, które umożliwiają przechowywanie
danych.
10.2. Zasoby informacyjne oraz nośniki z danymi podlegają szczególnej ochronie przed
kradzieżą, modyfikacją zawartości, podglądaniem i kopiowaniem.
10.3. Nośniki elektroniczne przeznaczone do przechowywania
danych powinny
charakteryzować się odpowiednią – zależną od planowanego okresu przechowywania trwałością zapisu. Warunki środowiskowe pomieszczeń (temperatura, wilgotność, pole
magnetyczne), w których przechowuje się nośniki powinny odpowiadać specyfikacji
warunkom dostarczonej określonym przez producenta nośników.
10.4. 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 w znajdujących się w obszarze
bezpieczeństwa szafkach biurowych plombowanych referentką.
10.5. Przechowywane nośniki zawierające dane osobowe powinny być wyraźnie oznaczone
w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację. Ma to na celu:
•
zapobieganie przypadkowemu udostępnieniu ich do ponownego użycia;
•
zapobieganie nieumyślnemu ujawnieniu danych osobowych;
•
sygnalizowanie użytkownikom o konieczności szczególnej ich ochrony.
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10.6. Dane osobowe przekazywane poza obszar bezpieczeństwa muszą być odbierane za
potwierdzeniem przez uprawnionych odbiorców, w sposób zapewniający zachowanie
poufności danych.
10.7.Udostępnianie danych osobom upoważnionych instytucji odbywa się na zasadach
ustalonych oddzielnym przepisami, w zgodzie z niniejszą instrukcją.
10.8. Dane podlegające ewidencji i archiwizacji należy przechowywać na nośnikach
umożliwiających ich przekazanie do archiwum – zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 2
listopada 2006 r. (Dz. U. Nr …..) w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i
informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne
przekazywane do archiwów państwowych.
10.9. 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.

11. Konserwacja, naprawa i likwidacja systemów informatycznych,
zasobów informacyjnych i informatycznych zbiorów danych
osobowych:
11.1. Konserwacja, naprawa:
• wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego
przetwarzającego dane osobowe muszą uwzględniać zachowanie wymaganego
poziomu zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie w siedzibie
jednostki organizacyjnej. W przypadku uszkodzenia zestawu komputerowego nośnik
informacji z danymi osobowymi zostaje zabezpieczony przez ASI.
• w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych poza siedzibą jednostki
organizacyjnej dane osobowe z naprawianego urządzenia muszą zostać w sposób
trwały usunięte. Od powyższego wymagania możliwe jest odstępstwo, jeżeli
urządzenie, podczas przebywania poza siedzibą jednostki organizacyjnej, będzie pod
stałym nadzorem osoby upoważnionej, wskazanej przez ABI.
• Wizyty przedstawicieli firm zewnętrznych, których celem jest dokonywanie napraw
oraz modyfikacji w sprzęcie lub w programach użytkowanych na stanowiskach
komputerowych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP muszą być uprzednio uzgodnione z ABI.
11.2. Likwidacja, niszczenie nośników:
11.2.1. Przeznaczone do likwidacji/zniszczenia 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 je się w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie danych. Rozumie się przez to takie działania, które
prowadzą do pozbawienia ich urządzeń i nośników danych cech pozwalających na
identyfikację (odczytanie) danych znajdujących się na tych nośnikach. Fakt dokonania
likwidacji potwierdza się protokołem i odnotowuje w dzienniku systemu.
11.2.2. Dane osobowe przechowywane na nośnikach powinny być z nich usuwane w
momencie ustania przyczyn, dla których miały być one przechowywane na nośnikach
lub też po upływie czasu przez jaki miały się one znajdować na nośnikach.
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Nośniki, z których usuwa się dane powinny po usunięciu danych być
sprawdzane pod kątem poprawności (nieodwracalności) wykonanej operacji
usunięcia danych osobowych. Odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności

11.2.3.

wykonanej operacji ponosi ASI w porozumieniu z ABI lub osoba przez niego
upoważniona.
11.2.4. Nośniki papierowe (wydruki) nie przeznaczone do ponownego użytku oraz nie
archiwizowane powinny być natychmiast niezwłocznie niszczone. O każdym
przypadku niszczenia wydruków zawierających dane osobowe decyduje przełożony
komórki organizacyjnej, która jako ostatnia korzysta z danych znajdujących się na nich.
Kierownik komórki organizacyjnej prowadzi ewidencję zniszczonych za jego
pozwoleniem wydruków zawierających dane osobowe.
11.2.5. Za niszczenie nośników zawierających dane osobowe oraz za dokumentowanie
tych procesów w ewidencji odpowiedzialny jest ASI w porozumieniu z ABI. Ewidencja
zniszczonych nośników musi pozwalać na określenie:
• liczby zniszczonych nośników danego typu,
• rodzaju danych osobowych zapisanych na nośnikach,
• komórek organizacyjnych, z których pochodzą nośniki,
• danych osoby zlecającej zniszczenie nośników i danych osobowych znajdujących się
na nich,
• oraz innych danych, które zostaną uznane przez administratora za niezbędne.
11.2.6. Nośniki przeznaczone do zniszczenia przechowuje się w chronionym
pomieszczeniu.
11.2.7. Protokół likwidacji/przekazania nośnika zawierający informacje o dacie i przyczynach
operacji, sposobie pozbawienia nośnika danych osobowych podpisuje kierownik
jednostki organizacyjnej, ASI oraz ABI. Protokoły są przechowywane przez okres 5 lat
przez ABI - Załącznik 5e. Powinny one zawierać dane:
• osoby, która wykonała wydruk zapisała nośnik oraz datę zrealizowania tej czynności,
• osoby, która zniszczyła wydruk nośnik oraz datę wykonania tej czynności,
• nazwy komórek organizacyjnych, które wykorzystywała dane znajdujących się na tych
wydrukach,
• ewentualnie inne istotne elementy.

12. Komunikacja w sieci komputerowej:
12.1.1. Zasoby informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych powinny mieć
ściśle kontrolowany dostęp do publicznych, ogólnodostępnych sieci internetowych
ściśle kontrolowany. W przypadku występowania takiej konieczności dostępu do sieci
publicznych połączenie takie winno być prewencyjnie monitorowane przez osobę
upoważnioną przez ABI i w porozumieniu z ABI oraz administracją techniczną.
12.1.2. Administracja techniczna systemami informatycznymi dostępnymi na stanowiskach
pracy służących do przetwarzania danych osobowych musi uwzględniać zapewnianie
szczególnej ochrony prewencyjnej oraz systematyczne monitorowanie zdarzeń
rejestrowanych przez system informatyczny.
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12.1.3. Przesyłanie informacji zawierających dane osobowe środkami innymi niż sieci
wydzielone, musi być uzgodnione przez ASI w porozumieniu z ABI i Administratorem
Danych.
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