
Zarządzenie Nr .?.& 3 
Wojewody Dolnośląskiego / —

z dnia...W

w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 525), art. 36 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) l) oraz § 3 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. Nr 
100, poz. 1024) zarządza się co następuje:

§1. Wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§2. Wprowadzam Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§3. Traci moc zarządzenie Nr 362 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. 
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ADMINISTRATOR

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1662.
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Rozdz. 1. Deklaracja kierownictwa, potwierdzająca cele i zasady bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest nie tylko normą i 
koniecznością, ale także obowiązkiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

Realizacja statutowych zadań Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
wymaga między innymi efektywnego dostępu do danych osobowych oraz zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich przetwarzania, udostępniania i ochrony. Utrata 
poufności, integralności i dostępności danych może mieć negatywny wpływ na bieżącą 
działalność oraz wizerunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kierownictwo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu jest świadome 
zagrożeń wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych, w tym wynikających z 
dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych w systemach 
teleinformatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu będzie stale doskonalił i rozwijał 
organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych 
przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi jak i elektronicznie, tak aby skutecznie 
zapobiegać zagrożeniom. Jednocześnie będą prowadzone działania zmierzające do 
doskonalenia oraz rozwijania metod ochrony przetwarzanych danych poprzez realizację 
działań profilaktycznych opisanych w niniejszym dokumencie.

Rozdz. 2. Definicje bezpieczeństwa informacji

Polityka Bezpieczeństwa jest zestawem praw, reguł i praktycznych doświadczeń 
dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i przetwarzania danych osobowych

Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu właściwej ochrony zasobów informacyjnych, w których gromadzone są i 
przetwarzane dane osobowe, maksymalne ograniczenie wielkości ryzyka dla chronionych 
zasobów oraz zapewnienie gotowości do podejmowania działań zmierzających do utrzymania 
ciągłości działania w sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji.

Polityka Bezpieczeństwa odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych 
osobowych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, jak i danych 
przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Jej celem jest wskazanie działań, jakie 
należy wykonać, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe.

Wraz z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa stworzona została „Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym”. Oba dokumenty stanowią dokumentację bezpieczeństwa.
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2.1. Słownik dziedzinowy

Ustawa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. 
zm.),

Administrator Danych organ decydujący o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

Administrator 
bezpieczeństwa informacji

wyznaczona przez Administratora Danych osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych,

Administrator
systemu/domeny

wyznaczona przez Dyrektora Biura Obsługi Urzędu osoba 
nadzorująca przestrzeganie stosowania środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę powierzonego mu 
zasobu informacji, w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz 
kategorii informacji objętej ochroną,

Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej,

Zbiór danych osobowych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw 
danych o charakterze osobowym, dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw jest 
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

Przetwarzanie danych 
osobowych

rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na 
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 
informatycznych,

Urząd należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu,

Komórki organizacyjne 
Urzędu

należy przez to rozumieć wydziały, biura oraz komórki 
wskazane w § 7 ust. 1 i 2 Statutu Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu,

Dyrektorzy należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i biur oraz 
kierujących wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 Statutu 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
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Kierownicy
oddziałów

należy przez to rozumieć kierowników wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych,

Dostępność zapewnienie upoważnionym użytkownikom dostępu do 
informacji i związanych z nimi zasobów, zgodnie z 
określonymi potrzebami,

Integralność właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub 
zniszczone w sposób nieautoryzowany,

Poufność właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana 
lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub 
procesom,

Utrzymanie ciągłości 
działania

zapewnienie, na określonym poziomie, nieprzerwanej 
realizacji zadań statutowych Urzędu na wypadek wystąpienia 
incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji,

Uwierzytelnienie weryfikacja tożsamości użytkownika,

System informatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 
zastosowanych w celu przetwarzania danych,

Zasób informacji zbiór informacji wytwarzanych, przetwarzanych, 
przechowywanych i udostępnianych z zastosowaniem 
infrastruktury Urzędu,

Bezpieczeństwo informacji zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji,

Zagrożenie bezpieczeństwa 
informacji

potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który może 
wywołać szkodę w systemie lub organizacji,

Incydent związany 
z bezpieczeństwem 
informacji

jest to pojedyncze zdarzenie lub seria zdarzeń związanych 
z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne 
prawdopodobieństwo naruszenia obowiązujących procedur 
wynikających z przyjętej dokumentacji bezpieczeństwa.
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Rozdz. 3. Administrowanie bezpieczeństwem informacji

3.1. Administrator Danych Osobowych :

Administrator Danych Osobowych realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, 
w tym zwłaszcza:

a) podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

b) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych,

c) wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji oraz określa zakres jego zadań i 
czynności,

d) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia 
procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,

e) wyznacza skład oraz określa szczegółowe zadania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń 
i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu.

3.2. Administrator bezpieczeństwa informacji :

Administrator bezpieczeństwa informacji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad 
przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:

a) sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz opracowuje w tym zakresie sprawozdania dla Wojewody 
Dolnośląskiego,

b) nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób 
przetwarzania danych,

c) zapewnia zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z 
przepisami o ochronie danych osobowych,

d) prowadzi ewidencję wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
e) prowadzi szkolenia osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych,
f) prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych,
g) przygotowuje wnioski zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych oraz 

prowadzi inną korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych.

3.3. Administrator systemu/domeny :

Administrator systemu realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad 
systemem informatycznym administratora danych, w tym zwłaszcza :

a) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, 
posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora,

b) przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym 
przetwarzane są dane osobowe,

c) nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli 
dostępu do danych osobowych,
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d) podejmuje działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu 
informatycznego,

e) rejestruje i wyrejestrowuje użytkowników na polecenie administratora bezpieczeństwa 
informacji,

i) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje 
administratora bezpieczeństwa informacji o naruszeniu i współdziała z nim przy 
usuwaniu skutków naruszenia,

g) sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń 
komputerowych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii 
zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich 
dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu 
informatycznego,

h) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych 
urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu 
bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji.

3.4. Kierownicy oddziałów lub Dyrektorzy, w przypadku niewyodrębnienia oddziałów w 
strukturze komórki organizacyjnej Urzędu:

a) zobowiązani są do stałego nadzoru i przestrzegania stosowania środków mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa powierzonego im zasobu,

b) zobowiązani są do zgłoszenia administratorowi bezpieczeństwa informacji 
planowanego rejestrowania nowych zbiorów danych osobowych oraz wnoszenia zmian 
zbiorów już zarejestrowanych,

c) zobowiązani są do zgłaszania administratorowi bezpieczeństwa informacji 
nowoprzyjętych pracowników, którzy będą przetwarzać dane osobowe w celu ich 
przeszkolenia i wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jak 
również zgłaszać pracowników, którzy posiadali upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych a zakończyli swoją pracę w Urzędzie,

d) zobowiązani są do zgłoszenia administratorowi bezpieczeństwa informacji wszystkich 
przypadków naruszeń bezpieczeństwa informacji lub też nienależytego zabezpieczenia 
zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe,

e) zobowiązani są do informowania administratora bezpieczeństwa informacji :
-  o wszystkich zmianach przepisów prawa, mających wpływ na sposób przetwarzania 

danych osobowych będących w dyspozycji pracowników oddziału,
-  o zmianach w organizacji pracy oddziału, mających wpływ na bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych.

3.5. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych :

Dostęp do zbiorów danych osobowych oraz ich przetwarzania mają tylko osoby, które 
posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora 
Danych, są wpisane do ewidencji osób przetwarzających dane osobowe prowadzonej przez 
Administratora bezpieczeństwa informacji oraz zapoznały się z Polityką Bezpieczeństwa 
Ochrony Danych Osobowych.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana przestrzegać 
następujących zasad:

a) może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania nałożonych na nią
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obowiązków służbowych zgodnych z wykonywanym zakresem obowiązków.
Rozwiązanie stosunku pracy lub odwołanie z pełnionej funkcji powoduje wygaśnięcie 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b) musi zachować tajemnicę danych osobowych oraz przestrzegać procedur ich 

bezpiecznego przetwarzania. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje 
przez cały okres zatrudnienia w Urzędzie, a także po ustaniu stosunku pracy lub 
odwołaniu z pełnionej funkcji;

c) zapoznaje się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
postanowieniami niniejszej polityki i instrukcji zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych;

d) stosuje określone przez administratora bezpieczeństwa informacji procedury oraz 
wytyczne mające na celu zgodne z prawem, w tym zwłaszcza adekwatne, przetwarzanie 
danych;

e) korzysta z systemu informatycznego w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w 
instrukcjach obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego, 
oprogramowania i nośników;

f) zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
g) zabezpiecza indywidualne hasła dostępu do zbiorów danych osobowych przed 

dostępem osób trzecich.

Rozdz. 4. Instrukcja przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie 
papierowej

Wprowadza się następujące zasady postępowania z dokumentacją zawierającą dane 
osobowe utrwalone w postaci papierowej:

a) zabrania się pracownikom pozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym 
przetwarzane są dane osobowe, bez obecności osób upoważnionych do przetwarzania 
danych,

b) zobowiązuje się pracowników do niszczenia w niszczarce wszelkich niepotrzebnych 
wydruków zawierających dane osobowe przed opuszczeniem miejsca pracy,

c) zobowiązuje się pracowników do chowania w miarę posiadanych środków, w 
zamykanych na klucz szafach wszelkich akt zawierających dane osobowe przed 
opuszczeniem miejsca pracy; po zakończeniu dnia pracy, obowiązuje zasada czystego 
biurka,

d) zobowiązuje się pracowników do zamykania okien w razie opuszczania pomieszczenia, 
w tym zwłaszcza po zakończeniu dnia pracy,

e) zobowiązuje się pracowników do zamykania drzwi na klucz jeśli opuszczają 
pomieszczenie, a nie przebywa tam inny pracownik upoważniony do przetwarzania 
danych osobowych,

f) zobowiązuje się pracowników do zamykania drzwi na klucz po zakończeniu pracy w 
danym dniu i złożenia klucza na portierni lub w miejscu do tego wyznaczonym.
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5.1. WROCŁAW

Siedzibą Urzędu jest budynek wolnostojący o 4 kondygnacjach naziemnych całkowicie 
podpiwniczony, o konstrukcji ogniotrwałej. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej 
pokrytej częściowo blachą ocynkowaną, częściowo papą, położony w centrum m. Wrocławia, 
przy pl. Powstańców Warszawy 1.

Granice jego usytuowania wyznaczają:
-  od wschodu most Grunwaldzki,
-  od zachodu most Pokoju i Muzeum Narodowe,
-  od północy rzeka Odra,
-  od południa plac Powstańców Warszawy.

Główne wejście do obiektu znajduje się od strony pl. Powstańców Warszawy 1. Od frontu - 
pomiędzy filarami znajdują się trzy wejścia (wyjścia ewakuacyjne) wyposażone w drzwi o 
solidnej, drewnianej konstrukcji, zamykane na zamki patentowe.

Od strony zachodniej (most Pokoju) znajduje się wjazd na wewnętrzny dziedziniec 
samochodowy, z którego prowadzą cztery wejścia do wewnętrznych klatek schodowych 
obiektu. Wejścia od strony północnej prowadzą do Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców (parter), Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Nadzoru i Kontroli (I 
piętro), Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego (II piętro). Wejścia od strony południowej prowadzą do Wydziału Polityki 
Społecznej (parter), Wydziału Infrastruktury (I piętro), Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego (II piętro).

Od strony wschodniej obiektu (most Grunwaldzki) znajduje się wjazd na wewnętrzny 
dziedziniec samochodowy, z którego prowadzą cztery wejścia do wewnętrznych klatek 
schodowych obiektu. Wejście od strony południowej prowadzi do Biura Organizacyjno- 
Administracyjnego, sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gabinetów i sekretariatu 
Wicewojewody oraz do sekretariatu Wojewody Dolnośląskiego (I piętro), do Wydziału 
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska (II piętro).
Jedno wejście od strony północnej prowadzi do windy osobowej, którą można dotrzeć do holu 
głównego, Biura Obsługi Urzędu (parter), do gabinetu i sekretariatu Wojewody 
Dolnośląskiego, Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich (I piętro), do Kuratorium 
Oświaty (II piętro), do bufetu (III piętro).
Drugie wejście od strony północnej prowadzi do Biura Obsługi Urzędu (parter), 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich (I piętro), Kuratorium Oświaty (II piętro)

W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem gazu 
oraz nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem.

Budynek wyposażony jest w instalacje przeciwpożarowe:

Rozdz. 5. Wykaz budynków tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane
osobowe
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-  system alarmowania pożarowego SAP-DF 6000 wyposażony w centralkę sprzężoną 
z czujkami detekcji -  optycznymi rozmieszczonymi w całym obiekcie oraz ręcznymi 
ostrzegaczami pożarowymi ROP.

Podstawą funkcjonowania obecnej służby ochrony jest umowa zawarta pomiędzy 
Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, a koncesjonowanym przedsiębiorcą 
świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia.

Pracownicy ochrony pełnią służbę w obiekcie na trzech posterunkach.

Posterunek nr 1 (wewnętrzny) -  znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu nr 0001 na 
parterze budynku przy wejściu głównym od strony południowej obiektu.

Posterunek nr 2 -  usytuowany jest w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się w bramie 
przejściowej prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny od strony wschodniej obiektu (od 
strony mostu Grunwaldzkiego).

Posterunek nr 3 -  usytuowany jest w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się w bramie 
przejściowej prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny od strony zachodniej (od strony mostu 
Pokoju).

5.2. LEGNICA

Siedzibą Delegatury Urzędu w Legnicy jest budynek zlokalizowany w centrum miasta 
ul. F. Skarbka 3 (wejście od strony ul. Bankowej). Obiekt stanowi budynek wolnostojący o 
charakterze zabytkowym, dwupiętrowy w całości podpiwniczony i ze strychem. Poza 
budynkiem głównym jest również dobudówka piętrowa, podpiwniczona. Do przybudówki 
dobudowany jest garaż rozładowczy. W budynku głównym znajduje się klatka schodowa 
główna oraz klatka schodowa ewakuacyjna wychodząca na podwórze obiektu.

5.3. WAŁBRZYCH

Siedzibę Delegatury Urzędu w Wałbrzychu stanowi budynek usytuowany przy ul. J. 
Słowackiego 23a-24. Delegatura mieści się w budynku murowanym o czterech 
kondygnacjach całkowicie podpiwniczony, w zabudowie zwartej. Budynek posiada dwie 
klatki schodowe: główna z dojściem na wszystkie kondygnacje i gospodarcza prowadząca z 
parteru do piwnic. Na działce od strony zaplecza znajduje się ciąg oficyn jedno i 
dwukondygnacyjnych. Działka w części niezabudowanej ogrodzona jest od ciągu ul. 
Limanowskiego płotem metalowym z bramami wjazdowymi.

5.4. JELENIA GÓRA

Siedzibą Delegatury Urzędu w Jeleniej Górze jest budynek zlokalizowany przy 
ul. Piłsudskiego 12. Delegatura mieści się w budynku wolnostojącym, murowanym, o trzech 
kondygnacjach. Budynek posiada jedną klatkę schodową z dostępem na wszystkie 
kondygnacje. Obiekt odgrodzony jest od ciągu ul. Piłsudskiego płotem metalowym.
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Rozdz. 6. Rejestr zbiorów danych osobowych

Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 
Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru 
zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), elektroniczny rejestr zbiorów danych 
osobowych.

Rejestr zbiorów danych osobowych zawiera w szczególności:
-  nazwę zbioru danych,
-  oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby,
-  oznaczenie przedstawiciela administratora danych - w przypadku wyznaczenia 

takiego podmiotu,
-  oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru i adres 

jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania 
danych temu podmiotowi,

-  podstawę prawną upoważniająca do prowadzenia zbioru danych,
-  cel przetwarzania danych w zbiorze,
-  opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze,
-  zakres danych przetwarzanych w zbiorze,
-  opis sposobu zbierania danych do zbioru, w szczególności informację, czy dane do 

zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której 
dane dotyczą,

-  opis sposobu udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informację, czy dane 
ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa,

-  oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane,

-  informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. 

Wzór rejestru zbiorów danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa.

Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych, o 
których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy, zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 40 Ustawy, który zawiera w szczególności:

-  nazwę zbioru danych,
-  oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby,
-  podstawę prawną upoważniająca do prowadzenia zbioru danych,
-  cel przetwarzania danych w zbiorze,
-  opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze,
-  zakres danych przetwarzanych w zbiorze,
-  opis sposobu zbierania danych do zbioru, w szczególności informację, czy dane do 

zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której 
dane dotyczą,

-  datę i nr zgłoszenia,
-  datę rejestracji.
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Wzór wykazu zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy, 
zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowi 
załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa.

Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych 
niepodlegających rejestracji, który zawiera w szczególności:

-  nazwę zbioru danych,
-  oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby,
-  oznaczenie przedstawiciela administratora danych - w przypadku wyznaczenia 

takiego podmiotu,
-  oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru i adres 

jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania 
danych temu podmiotowi,

-  podstawę prawną upoważniająca do prowadzenia zbioru danych,
-  cel przetwarzania danych w zbiorze,
-  opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze,
-  zakres danych przetwarzanych w zbiorze,
-  opis sposobu zbierania danych do zbioru, w szczególności informację, czy dane do 

zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której 
dane dotyczą,

-  opis sposobu udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informację, czy dane 
ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa,

-  oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane,

-  informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Wzór wykazu zbiorów danych osobowych niepodlegających rejestracji stanowi załącznik nr 3 
do Polityki Bezpieczeństwa.

Rozdz. 7. Opis struktury zbiorów i sposobu przepływu danych pomiędzy częściami 
zbiorów

Zespół ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w 
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu dokumentuje opis struktury zbiorów, 
dla których Administratorem Danych jest Wojewoda Dolnośląski w postaci kart zbiorów.

Karta zbioru zawiera w szczególności:
-  nazwę zbioru,
-  nazwę komórki organizacyjnej,
-  zawartość poszczególnych pól informacyjnych,
-  sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi częściami zbiorów.
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Wzór karty zbioru stanowi załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa.
Rozdz. 8. Sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych

Administrator bezpieczeństwa informacji, na podstawie rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań 
w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez 
administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745), prowadzi sprawdzenia 
zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprawdzenia prowadzone są we współpracy z wyznaczonymi przez przewodniczącego 
Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, członkami Zespołu.

Sprawdzenia prowadzone są w trybie:
-  sprawdzenia planowego - według planu sprawdzeń nie rzadziej niż raz na pięć lat,
-  sprawdzenia doraźnego - w sytuacji powzięcia przez administratora bezpieczeństwa 

informacji wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Sprawdzenia są prowadzone w celu zweryfikowania zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

O wynikach sprawdzenia administrator bezpieczeństwa informacji zawiadamia 
Administratora Danych w sprawozdaniu ze sprawdzenia.

Rozdz. 9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Brak realizacji procedur określonych w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym jest naruszeniem obowiązków pracowniczych i 
skutkuje odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach prawa. Ponadto 
naruszenie przepisów Ustawy skutkować może karami określonymi w rozdz. 8 Ustawy.
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Rozdz. 1. Wstęp

1.1 Zasady ogólne

Niniejsza Instrukcja określa zasady pracy w każdym systemie informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych, będącym pojedynczym stanowiskiem pracy lub 
fragmentem systemu informatycznego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu.

Poziom bezpieczeństwa dla danego zbioru danych osobowych określa Zespół ds. Monitorowania 
Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu jako podstawowy, podwyższony lub wysoki.

Za tworzenie, wdrażanie standardów, zaleceń i procedur ochrony teleinformatycznej w całym 
systemie informatycznym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Obsługi Urzędu.

Wyznaczony przez Dyrektora Biura Obsługi Urzędu administrator systemu/ domeny tworzy i 
wdraża standardy , zalecenia i procedury ochrony danych w całym systemie informatycznym 
Urzędu w porozumieniu z administratorem bezpieczeństwa informacji.

2.1. Słownik dziedzinowy

Ustawa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z 
późn. zm.),

Administrator Danych organ decydujący o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

Administrator 
bezpieczeństwa informacji

wyznaczona przez Administratora Danych osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych,

Administrator
systemu/domeny

wyznaczona przez Dyrektora Biura Obsługi Urzędu osoba 
nadzorująca przestrzeganie stosowania środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę powierzonego mu 
zasobu informacji, w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz 
kategorii informacji objętej ochroną,

Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej,

Zbiór danych osobowych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw 
danych o charakterze osobowym, dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw jest 
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
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Przetwarzanie danych 
osobowych

rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na 
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 
informatycznych,

Urząd należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu,

Komórki organizacyjne 
Urzędu

należy przez to rozumieć wydziały, biura oraz komórki 
wskazane w § 7 ust. 1 i 2 Statutu Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu,

Dyrektorzy należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i biur oraz 
kierujących wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 Statutu 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

Kierownicy
oddziałów

należy przez to rozumieć kierowników wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych,

Dostępność zapewnienie upoważnionym użytkownikom dostępu do 
informacji i związanych z nimi zasobów, zgodnie z 
określonymi potrzebami,

Integralność właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub 
zniszczone w sposób nieautoryzowany,

Poufność właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana 
lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub 
procesom,

Utrzymanie ciągłości 
działania

zapewnienie, na określonym poziomie, nieprzerwanej 
realizacji zadań statutowych Urzędu na wypadek wystąpienia 
incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji,

Uwierzytelnienie weryfikacja tożsamości użytkownika,

System informatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 
zastosowanych w celu przetwarzania danych,

Zasób informacji zbiór informacji wytwarzanych, przetwarzanych, 
przechowywanych i udostępnianych z zastosowaniem 
infrastruktury Urzędu,
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Bezpieczeństwo informacji zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji,

Zagrożenie bezpieczeństwa 
informacji

potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który może 
wywołać szkodę w systemie lub organizacji,

Incydent związany 
z bezpieczeństwem 
informacji

jest to pojedyncze zdarzenie lub seria zdarzeń związanych 
z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne 
prawdopodobieństwo naruszenia obowiązujących procedur 
wynikających z przyjętej dokumentacji bezpieczeństwa.

Rozdz.2. Zasady szczegółowe pracy w systemach teleinformatycznych :

1) systemy informatyczne mogą być używane wyłącznie w zakresie wykonywania 
czynności służbowych na zajmowanym stanowisku,

2) zabrania się przekazywania informacji dotyczących sposobu zabezpieczeń systemów 
informatycznych, konfiguracji sprzętowej oraz infrastruktury serwerowej osobom 
nieuprawnionym,

3) zabrania się podłączania do sieci informatycznej Urzędu komputerów prywatnych bez 
zgody przełożonych lub administratora systemu,

4) stacje robocze, komputery przenośne inne urządzenia elektroniczne posiadające 
wyświetlacz działające w systemie informatycznym Urzędu muszą posiadać funkcje 
blokowania dostępu do tego systemu oraz zabezpieczony hasłem wygaszacz ekranu 
automatycznie uruchamiany po określonym czasie w przypadku braku aktywności 
użytkownika,

5) w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne, monitory stanowisk dostępu do 
danych z systemu informatycznego muszą być ustawione w sposób uniemożliwiający 
tym osobom wgląd w dane. W wypadku opuszczania stanowiska przez pracownika, 
pracownik zobowiązany jest do wylogowania się z systemu informatycznego, a jeżeli 
czas jego nieobecności na stanowisku będzie krótki zablokowanie wyświetlania na 
monitorze hasłowanym wygaszaczem ekranu.

6) w przypadku możliwości logowania się przez użytkownika i pracy na innych 
stanowiskach komputerowych niż zostało mu przydzielone z wykorzystaniem tego 
samego identyfikatora, administrator systemu zobowiązany jest do nadania takich 
uprawnień, aby pracownik miał dostęp tylko do zasobów, które posiada na własnym 
stanowisku pracy,

7) w przypadku konieczności przydzielenia innemu pracownikowi dostępu do zasobów 
informatycznych przetwarzających dane osobowe będących w gestii innego pracownika 
z powodu jego nieobecności, Dyrektor lub kierownik oddziału informuje o tym fakcie 
administratora systemu w celu przydzielenia mu przez administratora odpowiedniego 
dostępu,

8) w wypadku dokonywania wydruków zawierających dane osobowe, drukarki nie mogą 
być pozostawione bez kontroli osoby upoważnionej do przetwarzania danych 
osobowych lub dostęp do bufora wydruku powinien być możliwy wyłącznie po 
uwierzytelnieniu użytkownika,

9) dane osobowe przekazywane elektronicznie poza sieć Urzędu powinny być 
zabezpieczone poprzez ich zaszyfrowanie.
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Rozdz.3. Zasady dotyczące haseł i identyfikatorów :

1) dostęp do systemu informatycznego musi być zabezpieczony poprzez identyfikator 
(login) i hasło użytkownika,

2) identyfikator nadawany jest przez administratora systemu po dokonaniu zgłoszenia 
przez Dyrektora lub kierownika oddziału do Biura Obsługi Urzędu za pośrednictwem 
administratora bezpieczeństwa informacji,

3) hasła nie mogą być przechowywane w formie jawnej w żadnej postaci: elektronicznej 
lub tradycyjnej w miejscach, gdzie może dojść do nieautoryzowanego dostępu ze strony 
osób trzecich,

4) hasło musi być natychmiast zmienione jeśli istnieje podejrzenie, że zostało odkryte lub 
wiadomo, że znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej, użytkownik fakt takiego 
podejrzenia zgłasza natychmiast administratorowi bezpieczeństwa informacji lub 
administratorowi systemu,

5) hasła dostępu do systemu informatycznego muszą być zmieniane (poprzez wymuszenie 
systemowe) co 30 dni. Hasło musi zawierać co najmniej 8 (osiem) znaków w tym litery, 
cyfry i przynajmniej jedną wielką literę,

6) proces logowania się do systemu informatycznego musi odbywać się poprzez 
wyświetlenie przez system zachęty do logowania (zapytanie o nazwę użytkownika i 
hasło) lub też przez użycie kart z wgranym certyfikatem, w trakcie wpisywania hasła 
oraz do czasu zakończenia logowania nie mogą być wyświetlane żadne znaki związane 
z logowaniem.

Rozdz.4. Zabezpieczenie antywirusowe :

1) w celu zapewnienia nieprzerwanego i bezpiecznego działania systemu informatycznego 
stacje robocze, komputery przenośne muszą mieć zainstalowane oprogramowanie 
antywirusowe,

2) oprogramowanie antywirusowe musi być skonfigurowane w sposób wymuszający 
automatyczną aktualizację baz (wzorce wirusów) oraz nowych wersji programu 
antywirusowego,

3) każde oprogramowanie lub pliki dostarczone przez osoby trzecie w tym pracowników 
Urzędu na nośnikach wymiennych lub poprzez sieć nie może być użyte bez 
wcześniejszego sprawdzenia przy pomocy oprogramowania antywirusowego.

Rozdz.5. Kopie zapasowe :

1) wprowadza się obowiązek sporządzania kopii zapasowych danych oprogramowania 
systemowego i aplikacji przetwarzających dane osobowe,

2) kopie zapasowe danych powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym 
dostęp osobom nieupoważnionym oraz poza miejscem ich utworzenia. Kopie mogą 
być użyte jedynie do odbudowy systemu uszkodzonego wskutek ataku wirusa, awarii 
twardego dysku i innych problemów lub okresowego testowego odtwarzania,

3) kopie zapasowe oprogramowania systemowego powinny być sporządzane zgodnie z 
zaleceniami administratora systemu informatycznego.
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Rozdz.6. Działania niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności 
danych:

1) dostęp do zbiorów danych osobowych mogą posiadać wyłącznie pracownicy 
posiadający upoważnienie wydane przez Administratora Danych,

wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracownika, stażysty, 
praktykanta, wolontariusza stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji,

wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla dyrektora wydziału lub 
jego zastępcy stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji,

wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracownika innej 
jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji,

2) przed uzyskaniem upoważnienia każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z 
Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcją zarządzania 
systemem informatycznym,

3) ryzyko utraty bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie pojawiające się ze 
strony osób trzecich, które mają dostęp do danych osobowych (np. serwisanci), jest 
minimalizowane poprzez maksymalne wykorzystanie sił i środków Biura Obsługi 
Urzędu poprzez stały monitoring ich pracy przez wyznaczonych pracowników. Fakt 
dostępu osób trzecich do systemów przetwarzających dane osobowe każdorazowo 
zgłaszany jest do administratora danych osobowych.

Rozdz.7. Rekcja na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji

Każdy użytkownik, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia zasad 
bezpieczeństwa, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o zdarzeniu administratora 
bezpieczeństwa informacji lub administratora systemu, przedkładając wypełnioną kartę 
naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Wzór karty naruszenia zasad bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji.

Zespół ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa podejmuje 
działania wyjaśniające i / lub zapobiegawcze w celu minimalizacji negatywnych skutków 
działań niepożądanych, przedstawiając wyniki swoich ustaleń w raporcie z incydentu.

Rozdz.8. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator bezpieczeństwa informacji zapewnia zapoznanie się przez użytkownika z 
Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcją zarządzania systemem 
informatycznym.
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Administrator bezpieczeństwa informacji w miarę możliwości szkoli pracowników Urzędu z 
zakresu ochrony danych osobowych.

Tematyka szkoleń obejmuje :

-  przepisy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych, sporządzania i 
przechowywania kopii zapasowych, niszczenia wydruków i zapisów na nośnikach,

-  obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i innych,
-  odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,
-  zasady i procedury określone w niniejszym dokumencie.
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ADM INISTF 
Sezpiecze

Załącznik nr 1 do
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na postawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity - 2014 r. poz.l 182 z późn. zm.) upoważniam:

Panią/Pana.................................................

do przetwarzania danych osobowych w funkcjonujących systemach informatycznych, 
kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, w związku 
z realizacją powierzonych zadań służbowych zgodnych z zakresem obowiązków w 
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 
osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Upoważnienie traci ważność z dniem ........................................

A dm inistrator D anych Osobowych

Upoważnienie odebrałam/łem i oświadczam, że zapoznałam/lem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym.

(DATA) (PODPIS)



ADMINISTRATOR Załącznik nr 2 do
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na postawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity - 2014 r. poz.l 182 z późn. zm.) upoważniam:

do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zadań Wydziału, wynikających 
z Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz innych aktów 
wewnętrznych.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 
osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Upoważnienie traci ważność z dniem ustania zatrudnienia.

Upoważnienie odebrałam/łem i oświadczam, że zapoznałam/lem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym.

Panią/Pana

A dm inistrator D anych Osobowych

(DATA) (PODPIS)



ADMINISTRATOR
Załącznik nr 3 do
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na postawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity - 2014 r. poz.l 182 z późn. zm.) upoważniam:

Panią/Pana.................................................

do przetwarzania danych osobowych w administrowanym przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu ...........................................................................................................

(NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH)

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 
osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Upoważnienie traci ważność z dniem ustania zatrudnienia.

A dm inistrator D anych Osobowych

Upoważnienie odebrałam/łem i oświadczam, że zapoznałam/lem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym.

bezpieczeństwa Informacji 

K rsjśz io fDominiak

ZATW IERDZAM

(DATA) (PODPIS)



ADMINISTRATOR 
bezpieczeństwa.

Załącznik nr 4 do
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Karta naruszenia zasad bezpieczeństwa

Wydział/oddział:

Osoba powiadamiająca :

Data, godzina stwierdzenia wystąpienia incydentu :

Dotyczy zbioru danych osobowych:

Opis zaistniałej sytuacji która wpływa na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych :

Data, godzina zgłoszenia incydentu: Podpis osoby zgłaszającej :

Data, godzina przyjęcia zgłoszenia incydentu : Podpis Administratora bezpieczeństwa inform acji:


