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§ 1 
Cele wprowadzenia i zakres zastosowania Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym 

 
1. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w  

Zespole Szkół Technicznych we Włocławku (ZST), zwana dalej instrukcją, została wprowadzona w celu 
spełnienia wymagań, o których mowa w art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem 
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1), oraz § 3 ust. 1 i 2rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r.  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące 
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024), tj. zabezpieczenia danych 
osobowych przed zagrożeniami, w tym zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Niniejsza instrukcja znajduje zastosowanie do systemów informatycznych, stosowanych w Zespole Szkół 
Technicznych we Włocławku, w  których są przetwarzane dane osobowe. 

3. Instrukcja podlega monitorowaniu i w razie potrzeby uaktualnianiu co roku, do końca stycznia, przez 
Administratora danych osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w ramach sprawowania kontroli 
zarządczej. 

4. Dokument instrukcji przechowywany jest w wersji papierowej i elektronicznej. 
 

 
§2 

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w  
Zespole Szkół Technicznych we Włocławku określa 

 
1. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych  i rejestrowanie (wyrejestrowanie) tych uprawnień  w   

systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej  za te czynności. 
2. Procedury związane z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, usuwaniem danych. 
3. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i  

użytkowaniem. 
4. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu. 
5. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych, 

służących do ich przetwarzania. 
6. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane 

osobowe oraz kopii zapasowych. 
7. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem  

jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego. 
8. Sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1. pkt. 4. rozporządzenia MSWiA. 
9. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do 

przetwarzania danych. 
10. Poziom Bezpieczeństwa. 
11. Postanowienia końcowe. 

 
 

§3 
Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych  i rejestrowanie (wyrejestrowanie) tych uprawnień  

w  systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnejza te czynności. 
Nadawanie i rejestrowanie uprawnień 

 
1. Nadawanieupoważnienia, do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze 

papierowym wraz z uprawnieniami do przetwarzania tych danych realizowane jest przez Administratora 
Danychlub uprawnioną przez niego osobę. 

2. Przed nadaniem upoważnienia, Administrator zobowiązany jest do sprawdzenia, czy osoba upoważniona: 
a) Odbyła szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych lub została 

zapoznana z polityką RODO. 
b) Podpisała oświadczenie o zachowaniu poufności. 
c) Będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu określonym  w upoważnieniu. 

3. Użytkownik zamierzający przetwarzać dane osobowe, po uzyskaniu upoważnienia od Administratora 
danych, otrzymuje również identyfikator i hasła w celu umożliwienia wykonywania przetwarzania danych 
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osobowych w systemie informatycznym. Podanie użytkownikowi hasła nie może nastąpić w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nim osobom trzecim. 

4. Wyrejestrowanie uprawnień: 
a) Wyrejestrowanie użytkownika systemu informatycznego dokonuje Administrator danych lub 

upoważniona przez niego osoba. 
b) Wyrejestrowanie, o którym jest mowa w pkt. 1., może mieć charakter czasowy lub trwały. 

5. Wyrejestrowanie następuje przez: 
a) Zablokowanie konta użytkownika do czasu ustania przyczyny, uzasadniającej blokadę   

(wyrejestrowanie czasowe); 
b) Usunięcie danych użytkownika z bazy użytkowników systemu (wyrejestrowanie  trwałe). 

6. Przyczyną trwałego wyrejestrowania użytkownika  z systemu informatycznego jest rozwiązanie lub 
wygaśnięcie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego zatrudniony był 
użytkownik. 

 
 

§4 
Procedury związane z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, usuwaniem danych 

 
1. Procedura określa sposób postępowania z nośnikami: twardymi dyskami, płytami CD/DVD, pendrive’ami, 

na których znajdują się dane osobowe, celem zabezpieczenia ich przez niszczeniem, kradzieżą, dostępem 
osób nieupoważnionych. 

1) Przetwarzać dane osobowe w systemie informatycznym może wyłącznie osoba posiadająca 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wydanie upoważnienia oraz rejestracja 
użytkownika systemu informatycznego, przetwarzającego dane osobowe, następuje przez 
Administratora danych. 

2) Oryginał upoważnienia zostaje przekazany pracownikowi za potwierdzeniem odbioru,                             
a następny dołączony do akt osobowych pracownika. 

3) Hasło do systemu informatycznego, przetwarzającego dane osobowe, jest przydzielone 
użytkownikowi tylko w przypadku gdy posiada on pisemne upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych.  

4) Administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany do prowadzenia 
ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

 
 

§5 
Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane 

z ich zarządzaniem i  użytkowaniem 
 

1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym może mieć miejsce wyłącznie 
po podaniu identyfikatora i właściwego hasła. 

2. Identyfikator jest w sposób jednoznaczny przypisany użytkownikowi. Użytkownik odpowiada za 
wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora, którym się posługuje. 

3. Identyfikator i hasło użytkownika powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w metodach                          
i  środkach uwierzytelnienia. 

4. Identyfikator posiada  imię i nazwisko użytkownika, stanowisko pracy, oraz nazwę siedziby pracy. 
5. Nazwy i hasła użytkowników, posiadających uprawnienia do informatycznego przetwarzania danych 

osobowych, powinny być przechowywane w zamkniętej szafie, do której dostęp jest w pełni 
kontrolowany, przy czym dostęp do nich mają wyłącznie osoby uprawnione. Nazwy i hasła użytkowników 
powinny być przechowywane w opieczętowanej, opatrzonej pieczęcią i podpisem  kopercie 
Administratora danych. 

6. O konieczności i okolicznościach awaryjnego użycia nazw i haseł musi niezwłocznie zostać powiadomiony 
Administrator danych. 

7. Hasło użytkownika powinno składać się z unikalnego zestawu co najmniej ośmiu znaków, zawierać małe i 
wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z identyfikatorem 
użytkownika ani jego imieniem lub nazwiskiem. 

8. Zabrania się użytkownikom systemu udostępniania swojego identyfikatora i hasła innym osobom oraz 
korzystania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z identyfikatora lub hasła 
innego użytkownika. 

9. Hasła dostępu dla poszczególnych użytkowników zasobów informatycznych zmieniane są automatycznie. 
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§6 
Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone 

dla użytkowników systemu 
 

1. Przed rozpoczęciem pracy, w trakcie rozpoczynania pracy z systemem informatycznym oraz w trakcie 
pracy każdy pracownik jest obowiązany do zwrócenia bacznej uwagi, czy nie wystąpiły symptomy, 
mogące świadczyć o naruszeniu ochrony danych osobowych. 

2. Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje wprowadzenie identyfikatora i  
hasła w sposób minimalizujący ryzyko podejrzenia przez osoby nieupoważnione oraz ogólne stwierdzenie 
poprawności działania systemu. 

3. Maksymalna liczba prób wprowadzenia hasła przy logowaniu się do systemu wynosi trzy. Po 
przekroczeniu tej liczby prób logowania system blokuje dostęp do zbioru danych na poziomie danego 
użytkownika. Odblokowania konta może dokonać Informatyk w porozumieniu z Administratorem danych 
Użytkownik informuje Administratora danych o zablokowaniu dostępu do zbioru danych. 

4. W przypadku bezczynności użytkownika na stacji roboczej przez okres dłuższy niż 30 minut 
automatycznie włączony jest wygaszasz ekranu. Wygaszacze ekranu powinny być zaopatrzone w hasła 
zbudowane analogicznie do haseł używanych przez użytkownika przy logowaniu. 

5. Zmianę użytkownika stacji roboczej każdorazowo musi poprzedzać wylogowanie się poprzedniego 
użytkownika. Niedopuszczalne jest, aby dwóch lub większa liczba użytkowników wykorzystywała 
wspólne konto użytkownika. 

6. W przypadku, gdy przerwa w pracy na stacji roboczej trwa dłużej niż 60 minut, użytkownik obowiązany 
jest wylogować się z aplikacji i systemu stacji roboczej, na której pracuje, oraz sprawdzić, czy nie zostały 
pozostawione bez zamknięcia nośniki informacji, zawierające dane osobowe. W pomieszczeniach, w  
których przetwarzane są dane i w których jednocześnie mogą przebywać osoby postronne, monitory 
stanowisk dostępu do danych powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić tym osobom 
wgląd w dane. 

7. Zakończenie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje wylogowanie się użytkownika z   
aplikacji. 
 

 
§7 

Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów 
i narzędzi programowych, służących do ich przetwarzania 

 
1. Dane osobowe, przetwarzane w systemie informatycznym, podlegają zabezpieczeniu poprzez tworzenie 

kopii zapasowych. Za proces tworzenia kopii zapasowych odpowiada Informatyk. 
2. Kopie zapasowe informacji przechowywanych w systemie informatycznym, przetwarzającym dane 

osobowe, tworzone są w następujący sposób: 
a) Kopia zapasowa aplikacji przetwarzającej dane osobowe – pełna kopia wykonywana jest po 

wprowadzeniu zmian do aplikacji, kopie umieszczone są na nośnikach wymiennych, kopia 
przechowywana jest w zamkniętej szafie; 

b) Kopia zapasowa danych osobowych przetwarzanych przez aplikację (pełna kopia) wykonywana 
jest codziennie na dysku komputera wybranego przez Informatyka; 

c) Zbiorcze (tygodniowe) kopie przechowywane są przez okres dwóch tygodni, po tym terminie stare 
kopie są niszczone poprzez nadpisywanie ich przez bardziej aktualne. 

3. W przypadku przechowywania kopii zapasowych przez okres dłuższy niż pół roku, wszystkie kopie 
zapasowe zbiorów danych osobowych, aplikacji przetwarzających dane osobowe oraz danych 
konfiguracyjnych systemu informatycznego, przetwarzającego dane osobowe, których to dotyczy, muszą 
być okresowo (co najmniej raz na pół roku) sprawdzane pod względem ich dalszej przydatności. 
Czynności te wykonuje Informatyk. 

4. Nośniki kopii zapasowych, które zostały wycofane z użycia, jeżeli jest to możliwe,  należy pozbawić 
zapisanych danych za pomocą specjalnego oprogramowania do bezpiecznego usuwania  zapisanych 
danych. W przeciwnym wypadku podlegają fizycznemu zniszczeniu z wykorzystaniem metod 
adekwatnych do typu nośnika,  w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych danych. 
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§8 
Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających 

dane osobowe oraz kopii zapasowych 
 

1. Nośniki danych zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej powinny być zabezpieczone przed 
dostępem osób nieuprawnionych, nieautoryzowaną modyfikacją i zniszczeniem. Dane osobowe mogą być 
zapisywane na nośnikach przenośnych w przypadku tworzenia kopii zapasowych lub gdy istnieje 
konieczność przeniesienia tych danych w postaci elektronicznej, a wykorzystanie do tego celu sieci 
informatycznej jest nieuzasadnione, niemożliwe lub zbyt niebezpieczne. 

2. Nośniki danych osobowych oraz wydruki powinny być przechowywane w zamkniętych szafach i nie 
powinny być bez uzasadnionej przyczyny wynoszone poza ten obszar. Przekazywanie nośników danych 
osobowych i wydruków poza budynek ZST powinno odbywać się za wiedzą Administratora danych. 

3. W przypadku, gdy nośnik danych osobowych nie jest dłużej potrzebny, należy przeprowadzić zniszczenie 
nośnika lub usunięcie danych z nośnika zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w  punkcie 4. Jeżeli 
wydruk danych osobowych nie jest dłużej potrzebny, należy przeprowadzić zniszczenie wydruku przy 
użyciu niszczarki dokumentów. 

4. W przypadku, gdy kopia zapasowa nie jest dłużej potrzebna, należy przeprowadzić jej zniszczenie lub 
usunięcie danych z nośnika, na którym się ona znajduje. 

 
 

§9 
Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, 

którego celem  jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego 
 

1. W związku z tym, że system informatyczny narażony jest na działanie oprogramowania, którego celem 
jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do tego systemu, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków 
ochronnych. 

2. Można wyróżnić następujące rodzaje występujących tu zagrożeń: 
a) Nieuprawniony dostęp bezpośrednio do bazy danych; 
b) Uszkodzenie kodu aplikacji, umożliwiającej dostęp do bazy danych w taki sposób, że przetwarzane 

dane osobowe ulegną zafałszowaniu lub zniszczeniu; 
c) Przechwycenie danych podczas transmisji w przypadku rozproszonego przetwarzania danych z  

wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci Internet; 
d) Przechwycenie danych z aplikacji, umożliwiającej dostęp do bazy danych na stacji roboczej 

wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych przez wyspecjalizowany program 
szpiegowski i nielegalne przesłanie tych danych poza miejsce przetwarzania  danych; 

e) Uszkodzenie lub zafałszowanie danych osobowych przez wirus komputerowy, zakłócający pracę 
aplikacji, umożliwiającej dostęp do bazy danych na stacji roboczej  wykorzystywanej do 
przetwarzania danych osobowych. 

3. W celu przeciwdziałania wymienionym zagrożeniom system informatyczny musi posiadać następujące 
zabezpieczenia: 

a) Autoryzację użytkowników przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komplikacji haseł dostępu; 
b) Stosowanie szyfrowanej transmisji danych przy zastosowaniu odpowiedniej długości klucza 

szyfrującego; 
c) Stosowanie odpowiedniej ochrony antywirusowej na stacjach roboczych wykorzystywanych do 

przetwarzania danych osobowych. 
4. Ponieważ systemy informatyczne, działające w ZST,  nie są połączone z serwerem, nie ma konieczności  

stosowania rygorystycznego systemu autoryzacji dostępu do nich oraz stosowania aplikacji i 
nieumieszczania kodu źródłowego aplikacji na serwerach. 

5. Potencjalnymi źródłami przedostawania się programów szpiegowskich oraz wirusów komputerowych na 
stacje robocze są: 

a) Załączniki do poczty elektronicznej; 
b) Przeglądane strony internetowe; 
c) Pliki i aplikacje, pochodzące z nośników wymiennych, uruchamiane i odczytywane na stacji 

roboczej. 
6. W celu zapewnienia ochrony antywirusowej Informatyk, przetwarzający dane osobowe, lub osoba 

specjalnie do tego celu wyznaczona, jest odpowiedzialny za zarządzanie systemem, wykrywającym i  
usuwającym wirusy. System antywirusowy powinien być skonfigurowany w następujący sposób: 

a) Rezydentny monitor antywirusowy (uruchomiony w pamięci operacyjnej stacji roboczej) powinien 
być stale włączony; 

b) Antywirusowy skaner ruchu internetowego powinien być stale włączony; 
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c) Monitor, zapewniający ochronę przed wirusami  w dokumentach MS Office, powinien być stale 
włączony; 

d) Skaner poczty elektronicznej powinien być stale włączony. 
7. Systemy antywirusowe, zainstalowane na stacjach roboczych, powinny być skonfigurowane w sposób 

następujący: 
a) Zablokowanie możliwości ingerencji użytkownika w ustawienia oprogramowania antywirusowego; 
b) Możliwość centralnego uaktualnienia wzorców wirusów. 

8. System antywirusowy powinien być aktualizowany na podstawie materiałów publikowanych przez 
producenta oprogramowania. 

9. Użytkownicy systemu informatycznego zobowiązani są do następujących działań: 
a) Skanowania zawartości dysków stacji roboczej, pracującej w systemie informatycznym pod 

względem potencjalnie niebezpiecznych kodów – przynajmniej 2 razy w tygodniu; 
b) Skanowania zawartości nośników wymiennych odczytywanych na stacji roboczej, pracującej w 

systemie informatycznym, pod względem potencjalnie niebezpiecznych kodów – przy każdym 
odczycie; 

c) Skanowanie informacji przesyłanych do systemu informatycznego pod kątem pojawienia się 
niebezpiecznych kodów – na bieżąco. 

10. W przypadku wystąpienia infekcji i braku możliwości automatycznego usunięcia wirusów przez system 
antywirusowy, Informatyk lub inny wyznaczony pracownik powinien podjąć działania, zmierzające do 
usunięcia zagrożenia.  

11. W szczególności działania te mogą obejmować: 
a) usunięcie zainfekowanych plików, o ile jest to akceptowalne ze względu na prawidłowe 

funkcjonowanie systemu informatycznego; 
b) odtworzenie plików z kopii zapasowych po uprzednim sprawdzeniu, czy dane zapisane na kopiach 

nie są zainfekowane; 
c) samodzielną ingerencję w zawartość pliku – w zależności od posiadanych kwalifikacji lub 

skonsultowanie się z zewnętrznymi ekspertami. 
12. System informatyczny, przetwarzający dane osobowe, powinien posiadać mechanizmy pozwalające na 

zabezpieczenie ich przed utratą lub wystąpieniem zafałszowania w wyniku awarii zasilania lub zakłóceń 
w sieci zasilającej. W związku z tym system informatyczny powinien być wyposażony co najmniej w: 

               -  filtry zabezpieczające stacje robocze przed skutkami przepięcia. 
 

 
§10 

Sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1. pkt. 4. rozporządzenia MSWiA 
 

1. System informatyczny, przetwarzający dane osobowe, musi posiadać mechanizm uwierzytelniający 
użytkownika, wykorzystujący identyfikator i hasło. Powinien także posiadać mechanizmy, pozwalające na 
określenie uprawnień użytkownika do korzystania z przetwarzanych informacji (np. prawo do odczytu 
danych, modyfikacji istniejących danych, tworzenia nowych danych, usuwania danych). 

2. System informatyczny, przetwarzający dane osobowe, musi posiadać mechanizmy, pozwalające na 
odnotowanie faktu wykonania operacji na danych. W szczególności zapis ten powinien obejmować: 

a) Rozpoczęcie i zakończenie pracy przez użytkownika systemu; 
b) Operacje wykonywane na przetwarzanych danych, a w szczególności ich dodanie, modyfikację oraz 

usunięcie; 
c) Przesyłanie za pośrednictwem systemu danych osobowych przetwarzanych w systemie 

informatycznym innym podmiotom niebędącym właścicielem ani współwłaścicielem systemu; 
d) Nieudane próby dostępu do systemu informatycznego, przetwarzającego dane osobowe oraz 

nieudane próby wykonania operacji na danych osobowych; 
e) Błędy w działaniu systemu informatycznego podczas pracy danego użytkownika. 

3. Zapis działań użytkownika uwzględnia: 
a) Identyfikator użytkownika; 
b) Datę i czas, w którym zdarzenie miało miejsce; 
c) Rodzaj zdarzenia; 
d) Określenie informacji, których zdarzenie dotyczy (identyfikatory rekordów). 

4. Ponadto system informatyczny powinien zapewnić zapis faktu przekazania danych osobowych z  
uwzględnieniem: 

a) Identyfikatora osoby, której dane dotyczą; 
b) Osoby przesyłającej dane; 
c) Odbiorcy danych; 
d) Zakresu przekazanych danych osobowych; 
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e) Daty operacji; 
f) Sposobu przekazania danych. 

 
 

§11 
Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji 

służących do przetwarzania danych 
 

1. Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego, przetwarzającego dane 
osobowe, muszą uwzględniać wymagany poziom zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich 
osób nieupoważnionych. 

2. Prace serwisowe na terenie ZST, prowadzone w tym zakresie, mogą być wykonywane wyłącznie przez 
jego pracowników lub przez upoważnionych przedstawicieli wykonawców zewnętrznych, znajdujących 
się w towarzystwie pracowników ZST. 

3. Przed rozpoczęciem prac serwisowych przez osoby spoza ZST konieczne jest potwierdzenie tożsamości 
serwisantów. 

4. Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do: 
a) Likwidacji — pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, 

uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie; 
b) Przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych — pozbawia się wcześniej 

zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie; 
c) Naprawy — pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie 

albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez Administratora danych. 
 

 
§12 

Formy naruszenia ochrony danych osobowych przez osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych 
oraz sposoby postępowania 

 

FORMY NARUSZEŃ SPOSOBY POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE WIEDZY 

Ujawnienie sposobu działania aplikacji i systemu oraz 
zabezpieczeń osobom nieupoważnionym. 

1. Przerwać czynność prowadzącą do 
ujawnienia informacji. 

2. Sporządzić raport z opisem, jaka informacja 
została ujawniona. 

3. Powiadomić inspektora ds. ochrony danych 
osobowych. 

Ujawnienie danych dotyczących infrastruktury 
informatycznej. 

Dopuszczanie do sytuacji lub stwarzanie warunków, w 
których osoba nieupoważniona pozyskuje wyżej 
wymienione informacje. 

W ZAKRESIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA 

Opuszczanie stanowiska pracy z aktywną aplikacją 
umożliwiającą dostęp do bazy danych osobowych 

1. Zakończyć działanie aplikacji. 
2. Sporządzić raport. 

Dopuszczenie innej osoby do korzystania z aplikacji 
umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych. 
 
 

1. Wezwać osobę bezprawnie korzystającą z 
aplikacji do opuszczenia stanowiska przy 
komputerze. 

2. Sporządzić raport. 
Pozostawianie w niebezpiecznym i widocznym miejscu 
hasła dostępu do bazy danych osobowych lub sieci. 

1. Zabezpieczyć informację z hasłami w 
sposób uniemożliwiający informację. 

2. Powiadomić inspektora ds. ochrony 
danych. 

3. Sporządzić raport. 
Dopuszczenie do użytkowania sprzętu komputerowego i 
oprogramowania z dostępem do bazy danych osobowych 
osobom nieupoważnionym. 

1. Wezwać osobę nieupoważnioną do 
opuszczenia stanowiska. 

2. Ustalić czynności, których dokonały osoby 
nieupoważnione. 

3. Przerwać działanie programów. 
4. Powiadomić inspektora ds. ochrony 

danych. 
5. Sporządzić raport. 

Samodzielne instalowanie oprogramowania oraz 1. Pouczyć osobę, która zainstalowała 
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ściąganie oprogramowania z Internetu na stacje robocze 
oraz na serwer. 

oprogramowanie o bezprawności jej 
działania. 

2. Wezwać służby informatyczne. 
3. Sporządzić raport. 

Modyfikowanie parametrów systemu i aplikacji. 1. Wezwać osobę modyfikującą, aby tego 
zaniechała. 

2. Sporządzić raport. 
Odczytywanie nośników informacji przed sprawdzeniem 
ich działania poprzez program antywirusowy. 

1. Pouczyć osobę o szkodliwości takiego 
działania. 

2. Wezwać służby informatyczne. 
3. Sporządzić raport. 

W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OBRAZÓW, KTÓREZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE 

Pozostawienie dokumentów w otwartych 
pomieszczeniach bez nadzoru. 

1. Zabezpieczyć dokumenty.  
2. Sporządzić raport. 

Przechowywanie dokumentów niezabezpieczonych 
przed osobami nieupoważnionymi. 

1. Powiadomić  inspektora ds. danych 
osobowych 

2. Poprawić zabezpieczenia.  
3. Sporządzić raport. 

Wyrzucanie dokumentów niewłaściwie zniszczonych, co 
umożliwia ich odczytanie. 

1. Zabezpieczyć dokumenty.   
2. Powiadomić przełożonych.   
3. Sporządzić raport. 

Dopuszczanie do kopiowania dokumentów bez kontroli 
nad ich kopią.  

1. Zaprzestać kopiowania.   
2. Odzyskać kopię.   
3. Powiadomić inspektora ds. danych 

osobowych 
4. Sporządzić raport 

Sporządzanie kopii danych na nośnikach danych 
niezgodnie z procedurą. 

1. Zaprzestać kopiowania.  
2. Odzyskać kopię.   
3. Powiadomić inspektora ds. danych 

osobowych   
4. Sporządzić raport. 

W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I PRZETWARZANIA DANYCH 
INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCYCH DO OSOBOWYCH 

Opuszczanie i pozostawianie bez nadzoru 
niezamkniętego pomieszczenia z dostępem do danych 
osobowych. 

1. Zabezpieczyć pomieszczenie.  
2. Powiadomić inspektora ds. danych 

osobowych. 
3. Sporządzić raport. 

Dopuszczanie do kontaktu ze sprzętem komputerowym 
osobom nieznanym. 

1. Wezwać osoby do  opuszczenia 
pomieszczeń.  

2. Ustalić tożsamość osób.   
3. Powiadomić  inspektora ds. danych 

osobowych. 
4. Sporządzić raport 

Dopuszczanie do podłączania urządzeń do sieci 
komputerowej, demontażu gniazd i torów kablowych 
przez osoby nienależne do służb informatycznych i 
telekomunikacyjnych 

1. Wezwać osoby do zaprzestania 
bezprawnych działań.  

2. Ustalić tożsamość osób.  
3. Powiadomić służby informatyczne,  

inspektora ds. danych osobowych. 
4. Sporządzić raport. 

W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ,KOMPUTERY CENTRALNE IW KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ 
URZĄDZENIA SIECI 

Dopuszczanie do podłączania urządzeń do sieci 
komputerowej, demontażu gniazd i torów kablowych 
przez osoby nienależne do służb informatycznych i 
telekomunikacyjnych. 

1. Wezwać osoby do zaprzestania 
bezprawnych działań.  

2. Ustalić tożsamość osób.  
3. Powiadomić służby informatyczne i  

inspektora ds. danych osobowych.  
4. Sporządzić raport. 
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Dopuszczanie osób spoza służb informatycznych i 
telekomunikacyjnych do przebywania w 
pomieszczeniach komputerów centralnych lub węzłów 
sieci komputerowej 

1. Wezwać osoby do zaprzestania 
bezprawnych działań.  

2. Ustalić tożsamość osób.  
3. Wezwać osoby do opuszczenia 

chronionych pomieszczeń. 
4.  Powiadomić służby informatyczne 
5. Sporządzić raport 

 
 

§13  
Poziom Bezpieczeństwa 

 
1. Uwzględniając kategorie danych osobowych oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa ich 

przetwarzania w  systemie informatycznym, połączonym z siecią publiczną, wprowadza się „poziom 
wysoki” bezpieczeństwa w  rozumieniu § 6 rozporządzenia. 

2. Zgodnie z treścią § 6. ust. 4 rozporządzenia o którym jest mowa w pkt. 1.1. niniejszej instrukcji stosuje się 
w ZST środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim. 

3. W ZST stosuje się następujące środki bezpieczeństwa: 
a) Zabezpieczenie obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe, przed dostępem osób 

nieuprawnionych na czas nieobecności w ZST osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych. 

b) Przebywanie osób nieuprawnionych, jest dopuszczalne za zgodą Administratora danych lub w  
obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. 

c) Stosowane są mechanizmy kontroli dostępu do danych.  
d) Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie jest  

przydzielany innej osobie.  
e) Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie 

kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów, służących do przetwarzania danych 
osobowych.  

f) Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym 
przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz usuwa się niezwłocznie po ustaniu 
ich użyteczności. 

g) Administrator danych monitoruje wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego.  
h) W przypadku, gdy do uwierzytelnienia użytkowników używa się haseł, hasło to składa się co 

najmniej z  8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. 
i) Urządzenia i nośniki, zawierające dane osobowe, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność 

.i  integralność tych danych. 
j) Administrator danych stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych. 
 

 
§14 

Postanowienia końcowe 
 

1. Osobą odpowiedzialną za przegląd przestrzegania instrukcji, przegląd jej aktualności oraz aktualizację, a  
także nadawanie praw dostępu do systemu informatycznego jest Administrator danych lub inna osoba 
upoważniona  przez Administratora danych. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją należy stosować instrukcje obsługi i zalecenia 
producentów aktualnie wykorzystywanych urządzeń i programów.  

3. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zapoznać się przed 
dopuszczeniem do przetwarzania danych z niniejszą instrukcją oraz złożyć stosowne oświadczenie 
potwierdzające znajomość jej treści. 

4. Niezastosowanie się do procedur określonych w niniejszej instrukcji przez pracowników upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków 
pracowniczych, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 
kodeksu pracy. 

5. Niniejsza Instrukcja, wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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