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1. Wstęp 

Instrukcja stanowi wykaz procedur oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych 
mających na celu, zgodnie z Art. 32 RODO, zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe przed: 
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych 
osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych oraz nieuprawnionym 
dostępem do danych osobowych 

2. Zabezpieczenia fizyczne 

1. drzwi do pomieszczeń biurowych, archiwów zamykane są na klucz 
2. drzwi do serwerowni zamykane są na klucz  
3. dokumentację papierową i nośniki elektroniczne przechowywaną w pomieszczeniach 

zabezpieczono w szafach zamykanych na klucz 
4. wdrożono system kontroli dostępu 

3. Zabezpieczenia techniczne 

1. zastosowano UPS do serwera 
2. zastosowano monitoring wizyjny w obrębie obiektu i w otoczeniu 
3. serwerownia wyposażona w gaśnice 
4. powiadamianie administratora systemu informatycznego o alertach temperatury 

serwerowni 
5.  klimatyzacja w serwerowni  

4. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych. 

Celem procedury jest minimalizacja ryzyka przetwarzania danych przez osoby 
nieupoważnione. 

1. Dostęp do systemów informatycznych nadawany jest każdemu użytkownikowi w 
formie indywidualnego identyfikatora (loginu) 

2. Nadawanie, zmiana, odbieranie uprawnień użytkownika do systemów informatycznych  
odbywa się na polecenie przełożonych (lub innych osób upoważnionych)   

3. Za wykonanie czynności nadawania, zmiany, odbierania uprawnień użytkownikowi 
odpowiada administrator  

4. Obowiązuje zasada minimalizacji uprawnień 
5. Użytkowników obowiązuje zasada pracy na własnym koncie. Zabronione jest 

umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika. Zasada ta 
obowiązuje również administratorów systemów. 

 

5. Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł) 

 
Celem procedury jest zapewnienie, że do systemów informatycznych przetwarzających dane 
osobowe mają dostęp jedynie osoby do tego upoważnione. 

1. hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami 
2.  użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez 

nie ważności i jest zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany tego hasła, gdy zostało 
ono ujawnione 
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3. zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny oraz przekazywanie ich innym 
osobom 
 

6. Procedura tworzenia kopii zapasowych 

1. Kopie zapasowe serwera (z zawartością plików i baz danych) tworzone są w sposób 
zautomatyzowany w oparciu o (specjalne oprogramowanie / skrypt / wykorzystanie 
programowej funkcji serwera) 

2. Kopie całościowe sporządzane są raz w tygodniu 
3. Przechowywanych jest 12 kopii miesięcznych przez okres roku. Najstarsze kopie są 

nadpisywane w cyklu rotacyjnym 
4. Kopie sporządzane są na dedykowanym serwerze backup 
5. Dysk przenośny przechowywany jest w pomieszczeniu informatyki 
6. Dostęp do dysku przenośnego mają: informatyk 
7. Informatyk sprawuje nadzór nad poprawnością wykonania kopii zapasowych na dysku 

przenośnym 
8. Niszczenie dysków z kopiami odbywa się komisyjnie. Nośniki niszczone są przez 

fizyczne zniszczenie, pocięcie po wymontowaniu z obudowy 

7. Utylizacja elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenie danych 

1. Podlegające likwidacji uszkodzone lub przestarzałe nośniki są niszczone w sposób 
fizyczny  

2. Nośniki informacji muszą być wyczyszczone specjalistycznym oprogramowaniem zanim 
zostaną przekazane poza obszar organizacji  

3. Dokumentacja papierowa niszczona jest w niszczarkach  

8. Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego 

8.1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza organizacją 

1. Dane osobowe na komputerach przenośnych wynoszonych poza obszar organizacji 
muszą być przechowywane na zaszyfrowanych partycjach 

2. Dyski przenośne / pendrive wynoszone poza organizację muszą być zaszyfrowane 
3. W przypadku użycia komputerów przenośnych lub sprzętu mobilnego do zdalnego 

dostępu do zasobów wewnętrznej sieci przez Internet, stosuje się  szyfrowanie tego 
połączenia z użyciem SSL lub VPN (np. przez Informatyka / Księgową) 

4. W przypadku użycia komputerów przenośnych lub sprzętu mobilnego do zdalnego 
dostępu do zasobów wewnętrznej sieci przez Internet uwierzytelnienia dokonuje się z 
użyciem loginu i podania hasła  

 

8.2. Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej 

Stosowane zabezpieczenia mają na celu zabezpieczenie systemów informatycznych przed 
nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej np. przez programy szpiegujące, hackerów 
  

1. Dokonuje się konfiguracji urządzeń sieciowych oraz sprzętu IT w celu zabezpieczenia 
przed nieuprawnionym dostępem do nich 

2. Dokonuje się aktualizacji oprogramowania systemów i aplikacji. 
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3. Zastosowano system antywirusowy i filtr antyspamowy 
4. Stosowany jest Firewall 
5. Zastosowano mechanizmy kontroli dostępu do sieci w postaci: IDS/IPS do wykrywania i 

blokowania ataków do sieci komputerowej 

8.3. Zabezpieczenia infrastruktury IT 

1. Zapewniono redundantne łącze internetowe 
2. Serwer wyposażono w macierz dyskową  
3. Zastosowano wirtualizację serwera 
4. Zastosowano redundantny serwer 
5. Zabezpieczono hasłem dostęp do portów fizycznych 
6. Dokonano dezaktywacji nieużywanych gniazd sieciowych 

8.4. Zabezpieczenia aplikacji 

1. Stosuje się szyfrowanie poczty wychodzącej(SSL) 
2. Dla aplikacji webowych stosowane jest szyfrowanie z użyciem protokołu SSL 
3. Formularze kontaktowe na stronach www zabezpieczono protokołem SSL 

9. Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji 

1. Administrator / Informatyk odpowiada za optymalizację zasobów IT 
2. Administrator / Informatyk odpowiada za identyfikację i przyjmowanie zgłoszeń o 

nieprawidłowościach oraz za poprawność działania zasobów IT 
3. W przypadku napraw dokonywanych na zewnątrz, z komputerów i urządzeń 

mobilnych należy usunąć nośniki danych lub usunąć te dane 
4. W przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku wymaga się „usługi 

bezpiecznej naprawy” 
5. Rekomendowane jest korzystanie z serwisu, który dokonuje napraw on-site 
6. Czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane przez osoby nieposiadające 

upoważnień do przetwarzania danych (np. specjalistów z firm zewnętrznych) muszą 
być wykonywane pod nadzorem osób upoważnionych  


