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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE 

§ 1. PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia                     
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ogólne rozporządzenie    o ochronie 
danych (Dz. U. UE L.119/1 ze zm.)- dalej RODO;

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000);

3. Ustawa  z  dnia  21  lutego  2019  r.  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych ( Dz.U. z 2019 r. poz.730);

4. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1560);

5. Ustawa  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji   działalności  podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730);  

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z  zapobieganiem i  zwalczaniem przestępczości  (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.
125);

7. Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia  17 sierpnia 2018 r.
w  sprawie  wykazu  rodzajów  operacji  przetwarzania  danych  osobowych
wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. z 2018 r. poz.
827);

Strona 1 z 32



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr …/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie  z 
dnia 09.07.2019 r. w sprawie  wprowadzenia: „Polityki bezpieczeństwa  i ochrony danych 
osobowych   w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie”                   i „ Instrukcji 
zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 
osobowych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie”.

Wersja
1.0

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM
CENTRUM KULTURY                                  W ŻÓRAWINIE 

Data
09.07.2019

strona
 2 z 32

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  w  sprawie Krajowych
Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych
i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla
systemów teleinformatycznych  (tj.: Dz. U. 2017,  poz. 2247 );

§ 2. DEFINICJE

1) Administrator (dalej GCK)– Gminne Centrum Kultury w Żórawinie reprezentowane 
przez Dyrektora, w odniesieniu do danych osobowych, co do których decyduje            
o celach i środkach przetwarzania;

2) RODO  -  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)   2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   ogólne rozporządzenie    o ochronie
danych (Dz. U. UE L.119/1 ze zm.);

3) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000);

4) KRI – Krajowe Ramy Interoperacyjności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia  2012  r.   w   sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (tj.:  Dz.  U.  2017,
poz. 2247);

5) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej  („osobie, której dane dotyczą”) możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna  to  osoba,  którą  można  bezpośrednio  lub  pośrednio  zidentyfikować,
w szczególności  na  podstawie  identyfikatora  takiego jak imię  i  nazwisko,  numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub jeden bądź kilka
szczególnych  czynników  określających  fizyczną,  fizjologiczną,  genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

6) IOD - Inspektor Ochrony Danych, osoba fizyczna, wyznaczona przez Administratora
i zgłoszona do  PUODO, nadzorująca przestrzeganie przepisów o ochronie danych
osobowych w organizacji, wykonująca zadania   określone w art. 39 RODO;
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7) PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- organ nadzorczy w zakresie
ochrony danych osobowych;

8) Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez
Administratora;

9) Polityka Bezpieczeństwa – niniejszy dokument Polityki Bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie;

10) Instrukcja  –  dokument  Instrukcji  zarządzania  systemami  informatycznymi
służącymi  do  przetwarzania   danych  osobowych  w Gminnym  Centrum  Kultury
w Żórawinie; 

11) Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Administratora na podstawie umowy
o pracę;

12) Współpracownik – osoba fizyczna świadcząca na rzecz Administratora  usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej;

13) Informatyk   –  osoba  wyznaczona  przez  Administratora  nadzoru  nad   siecią
teleinformatyczną GCK;

14) Użytkownik systemu - osoba posiadająca uprawnienia umożliwiające dostęp do 
systemu informatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe; 

15) Osoba upoważniona - należy przez to rozumieć osobę posiadającą upoważnienie 
wydane przez Administratora lub umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych  i dopuszczoną, jako użytkownika do przetwarzania danych osobowych 
w wersji papierowej (tradycyjnej)  i w systemie informatycznym   w zakresie 
wskazanym  w upoważnieniu (umowie powierzenia przetwarzania danych);

16) Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie 
uprawnionej do pracy  w systemie informatycznym;

17) Login,  identyfikator użytkownika - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
jednoznacznie  identyfikujący  osobę  upoważnioną  do  przetwarzania  danych
osobowych   w systemie informatycznym.

§ 3 CELE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Cel  ogólny  –  realizacja  motywu  78  RODO  –  ustanowienie  wewnętrznej  polityki
ochrony danych w jednostce oraz delegacji z art. 24 ust. 1 RODO oraz § 20 ust. 1-2
KRI.
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1.1. Celami szczegółowymi są:

1.2.  Ochrona danych,  w tym osobowych przetwarzanych i  gromadzonych w  GCK,
która dotyczy:

2.1.1. Zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieupoważnionych, na każdym
etapie  ich  przetwarzania  tj.  wprowadzania,   aktualizacji  lub  usuwania,
wyświetlania  lub  drukowania  zestawień  i  raportów,  przemieszczania  danych
w  systemie  informatycznym  (poczcie  elektronicznej),   pomiędzy  programami
i osobami je przetwarzającymi;

2.1.2. Metod  archiwizacji  oraz  ochrony  danych  zarchiwizowanych  na  nośnikach
zewnętrznych i wydrukach;

2.1.3.  Procedur niszczenia niepotrzebnych wydruków lub nośników z danymi;

2.1.4. Ustalenia  i  wdrożenia  zabezpieczeń  przed  dostępem  osób  niepowołanych  do
pomieszczeń,  w  których  są  eksploatowane  urządzenia  gromadzące
i przetwarzające dane;

2.1.5.  Określenia  polityki  i  sposobów  dostępu  do  tych  pomieszczeń  przez
pracowników, personel pomocniczy oraz serwis zewnętrzny;

2.2. Zmniejszenie ryzyka utraty informacji.

2.3.  Określenia  zakresu  obowiązków  pracowników  –  w  części  dotyczącej
bezpieczeństwa danych.

2.4.   Podnoszenie  świadomości  pracowników  i  ich  pełne  zaangażowanie  w  ochronę
przetwarzanych danych.

2.5. Ochrona prywatności  i praw osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe
realizowane w szczególności poprzez: 
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2.5.1. Podejmowanie  wszelkich  niezbędnych  działań  dla  ochrony  praw
i  usprawiedliwionych  interesów  jednostki  związanych  z  bezpieczeństwem
danych osobowych;

2.5.2. Podnoszenie  świadomości  oraz  kwalifikacji  osób  przetwarzających  dane
osobowe w GCK w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;

2.5.3. Traktowanie  obowiązków  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych,  przez
osoby  zatrudnione  w  GCK,  jako należących  do  kategorii  podstawowych
obowiązków pracowniczych;

2.5.4. Stałe doskonalenie i rozwijanie nowoczesnych metod przetwarzania danych
oraz  podejmowanie  i  rozwijanie  organizacyjnych,  technicznych
i  informatycznych  środków  ochrony  tych  danych  tak,  aby  skutecznie
zapobiegać zagrożeniom związanym z:

2.5.4.1. Nieautoryzowanym dostępem, wykradaniem bądź niszczeniem danych
przez wszelkiego rodzaju mechanizmy i programy szpiegujące,  wirusy
komputerowe, konie trojańskie i inne niepożądane oprogramowanie;

2.5.4.2. Dostępem  do  nieautoryzowanych  i  niezabezpieczonych  stron
internetowych,  mogących  posiadać  skrypty  pozwalające  wykradać
zasoby komputera, który się   z nimi łączy;

2.5.4.3. Atakami  z  sieci  uniemożliwiającymi  przetwarzanie  danych  (ataki  na
router lub komputer) oraz ataki spamem;

2.5.4.4. Użytkowaniem oprogramowania do wymiany plików, mogącym służyć
do łatwego skopiowania danych poza GCK; 

2.5.4.5. Możliwością  niekontrolowanego  kopiowania  danych  na  zewnętrzne
nośniki, lub do sieci Internet;

2.5.4.6. Działaniami mającymi na celu zaburzenie integralności danych, w celu
uniemożliwienia ich przetwarzania lub osiągnięcia korzyści;
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2.5.4.7. Lekceważeniem zasad ochrony danych polegającym na pozostawianiu
pomieszczenia lub stanowiska pracy bez  zabezpieczenia;

2.5.4.8. Brakiem  świadomości  niebezpieczeństwa  przy  dopuszczaniu  osób
postronnych do swojego stanowiska pracy;

2.5.4.9. Kradzieżą sprzętu lub nośników z danymi;

2.5.4.10. Kradzieżami  tożsamości  umożliwiającymi  podszywanie  się  pod  inną
osobę;

2.5.4.11. Przekazywaniem  niezabezpieczonego  sprzętu  komputerowego  do
serwisu  zewnętrznego  i  innym  zagrożeniom  mogącym  wystąpić  w
przyszłości    w związku  z  rozwojem technik i  metod przetwarzania
danych.

§ 4     ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM CENTRUM 
KULTURY W ŻÓRAWINIE

W GCK stosuje się następujące zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Zasada legalności -  przetwarzanie zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste dla 
osoby, której dane dotyczą. 

1.1. Nie wolno przetwarzać danych osobowych bez podstawy prawnej. 

1.2. Przed przystąpieniem do przetwarzania nowej kategorii danych 
osobowych lub danych w nowym zbiorze należy wskazać podstawę 
prawną do ich przetwarzania;

2. Zasada  celowości  -  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  wyłącznie
w konkretnym i jasno sprecyzowanym celu, a właściciel danych musi być o tym
celu poinformowany;

3. Zasada adekwatności – przetwarzane są tylko takiego rodzaju dane i tylko dane
o takiej treści, które są niezbędne  ze względu na cel ich zbierania;

4. Zasada poprawności merytorycznej,
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4.1.  Właściciel zbioru odpowiada za poprawność merytoryczną danych, dane
powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

4.2. Dane nieprawidłowe muszą być niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

5. Zasada ograniczonego czasu - można przetwarzać dane osobowe tylko tak długo
jak długo istnieje cel przetwarzania lub określają to przepisy prawa;

6. Zasada ograniczonego przechowywania  –  przechowywanie  danych osobowych
odbywa się w formie umożliwiającej identyfikację osoby;

7. Zasada integralności i poufności – dane przetwarzane są w sposób zapewniający
bezpieczeństwo;

8. Zasada  rozliczalności  –  Administrator  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie
przepisów i musi wykazać ich przestrzeganie; 

§ 5 DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Przez zapewnienie bezpieczeństwa informacji  w tym danych osobowych rozumie się
zapewnienie łącznie kryteriów:
1. Rozliczalności  działania  -  przez  co  rozumie  się  właściwość  zapewniającą

zapewnienie przechowywania pełnej historii dostępu do danych, wraz  z informacją
kto taki dostęp uzyskał,

2. Integralności  danych  -  jest  to  właściwość  zapewniająca  uniknięcie
nieautoryzowanych zmian w danych,

3. Dostępności  informacji  -  zapewnienie  dostępu  do  danych,  w  każdym  momencie
żądanym przez użytkownika,

4. Poufności danych - przez co rozumie się właściwość zapewniającą, uniemożliwienie
dostępu do danych osobom trzecim.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH W ŚRODOWISKOWYM GMINNYM CENTRUM 
KULTURY W ŻÓRAWINIE- ZASADY OGÓLNE
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1. Niniejsza  Polityka stanowi podstawowy dokument regulujący zasady 
przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy  własnych pracowników oraz, 
podopiecznych, firm, kontrahentów GCK.

3. Wszelkie dane osobowe gromadzone w GCK  są przetwarzane na podstawie zgody 
osób fizycznych, których dane dotyczą lub na mocy zapisów ustaw, tam gdzie nie 
wymaga się zgody. Dane osobowe pracowników GCK  gromadzi się za ich zgodą, 
chyba że przepisy stanowią inaczej.

4. GCK nie gromadzi żadnych danych osobowych ponad te, które są niezbędne                 
w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług.

5. Każda osoba, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych GCK  ma prawo 
przeglądać swoje dane oraz występować o ich modyfikacje w celu uzupełnienia, 
poprawy lub zaprzestania ich przetwarzania.

6. Dane przechowywane są w zbiorach zabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych zgodnie z  przepisami RODO, ustaw i KRI.

7. Przetwarzanie danych osobowych powierza się wyłącznie osobom, którym jest to 
niezbędne do wykonywania pracy. Osoby te są ewidencjonowane oraz posiadają 
właściwe upoważnienia do przetwarzania danych. Wzór wniosku o nadanie lub 
zmianę upoważnienia określa załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa,  wzór 
nadania upoważnienia określa załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa, wzór 
oświadczenia o zachowaniu poufności załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa. 
Wzór odwołania upoważnienia określa załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa. 
Wzór ewidencji upoważnień określa załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa. 

8. Przetwarzanie danych przez firmy współpracujące z GCK odbywa się na zasadzie 
umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje 
zawierające dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby zminimalizować 
ryzyko ich ujawnienia, modyfikacji, zniszczenia lub utraty. Wzór umowy 
powierzenia przetwarzania danych określa załącznik nr 6 do Polityki 
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Bezpieczeństwa.

9. Dane osobowe są zabezpieczane fizycznie, jak  również organizacyjnie                           
i informatycznie   przed świadomą  ingerencją osób trzecich.

10. Dopuszcza się stosowanie monitoringu wybranych obszarów pracy GCK  na 
podstawie i w granicach uregulowań prawnych   (monitoring wizyjny siedziby            
i terenów przyległych, monitoring poczty elektronicznej, monitoring urządzeń np. 
komputerów) wyłącznie w celu troski o bezpieczeństwo. 

§ 7 ORGANIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM 
CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE

1. Administratorem danych  osobowych w GCK jest Dyrektor GCK. 
2.  Administrator  prowadzi  rejestr  wydanych  upoważnień  do  przetwarzania  danych
osobowych  w  GCK oraz  zawartych  umów  o  powierzeniu  przetwarzania  danych
osobowych. Wzór rejestru umów powierzenia danych określa załącznik nr 7 do Polityki
Bezpieczeństwa.
3. Administrator wyznacza w jednostce Inspektora Ochrony Danych (IOD).
4.  IOD  jest  zobowiązany  do  dbałości,  do  przestrzegania  przepisów,  w  szczególności
poprzez:
4.1. Ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych zawartych  w zbiorach
GCK;
4.2.  Zapoznanie  wszystkich  pracowników  z  podstawowymi  zasadami  przetwarzania
danych  osobowych  wynikającymi  z  RODO,  Ustawy,  a  także  niniejszej  Polityki
Bezpieczeństwa jak też Instrukcji;
4.3  Uzupełnianie  ewidencji  pracowników  zatrudnionych  przy  przetwarzaniu  danych
osobowych  o  oświadczenia  o  zachowaniu  poufności  i  zapoznaniu  się  z  przepisami
w tym zakresie;
4.4.  Prowadzenie  aktualnej  ewidencji  osób upoważnionych do przetwarzania  danych
osobowych oraz  ewidencji uprawnień (praw dostępu) do właściwych zbiorów danych
dla  osób  upoważnionych;  nadzór  i  kontrolę  działań  służących  przestrzeganiu
postanowień Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji;
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4.5.  Podejmowanie  stosownych  działań  zgodnie  z  Polityką  Bezpieczeństwa
w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do zbiorów danych lub naruszenia ich
zabezpieczeń.
5. Zadania:
5.1.  Zarządzania  systemem  informatycznym  wykorzystywanym  do  przetwarzania
danych osobowych;
5.2. Zapewnienie  bezpośredniego  lub  zdalnego  wsparcia  technicznego  infrastruktury

systemu informatycznego;

5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym;

5.4. Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w systemie informatycznym
GCK  powierza się informatykowi GCK.

§ 8 IDENTYFIKACJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane  osobowe  przetwarzane  w  GCK  są  deponowane  w  zbiorach  papierowych
i w postaci elektronicznej w postaci baz danych na stacjach roboczych,  serwerach
„chmurowych”, serwerach poczty elektronicznej,   serwerach stron www. 

2. W  GCK  prowadzi  się  dokumentację  ochrony  danych  osobowych  zgodną
z wymaganiami RODO i KRI, na którą składają  się:

2.1. Wewnętrzna polityka ochrony danych (motyw 78 RODO) - Polityka Bezpieczeństwa 
i ochrony danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie 
i Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania
danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie;

2.2. Dokumentacja dotycząca przeglądów zastosowanych środków technicznych                
i organizacyjnych zabezpieczenia danych (art.32 RODO) – Analiza technicznych    
i informatycznych środków bezpieczeństwa informacji. Wzór arkusza  analizy  
określa załącznik nr 8 do polityki Bezpieczeństwa.

3. Rejestry czynności przetwarzania danych Administratora  oraz procesorów (art. 30, 
motyw 82 RODO). Wzór rejestru czynności określa załącznik nr 9 do Polityki 
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Bezpieczeństwa. Wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania określa załącznik 
nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa; 

4. Procedury postępowania w sprawie naruszeń ochrony danych, w tym rejestr 
naruszeń (art. 33-34 RODO)- §13  Polityki Bezpieczeństwa. Wzór rejestru naruszeń 
określa załącznik nr 11 do Polityki Bezpieczeństwa, wzór raportu z naruszenia 
określa załącznik nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa, Procedura reagowania na 
incydenty bezpieczeństwa informacji stanowi załącznik nr 13 do Polityki 
Bezpieczeństwa.

5. Wzory upoważnień do przetwarzania danych oraz oświadczeń o poufności (art.29 
RODO);

6. Dokumentację dotyczącą analizy ryzyka (art. 32 RODO);
7. Dokumentację dotyczącą oceny skutków przetwarzania jeśli dotyczy (art. 35 RODO);

Procedura na wypadek wystąpienia naruszeń mogących powodować wysokie 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób stanowi załącznik nr 14 do Polityki 
Bezpieczeństwa.

8. Plan ciągłości działania (art. 32 ust.1 lit. b RODO); Procedura planu ciągłości 
działania stanowi załącznik nr 15 do Polityki Bezpieczeństwa.

9. Procedury odtwarzania systemu po awarii, oraz testowania (art. 32 ust. 1 lit. c i d 
RODO;

10.  W GCK mogą funkcjonować także inne dokumenty systemu ochrony danych 
osobowych jak klauzule, wzory umów, rejestry, procedury.

§ 9 ŚRODKI ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH ŚRODOWISKOWYM
DOMU  SAMOPOMOCY 

W celu maksymalnego zapewnienia ochrony danych osobowych stosuje się  w GCK 
system bezpieczeństwa oparty o:
1. Zabezpieczenia fizyczne;
2. Zabezpieczenia organizacyjne;
3. Zabezpieczenia informatyczne.

§ 10 ŚRODKI OCHRONY FIZYCZNEJ
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Środki techniczne zabezpieczające obszary przetwarzania danych:
1. Wyposażenie  pomieszczeń  w  drzwi  z  zamkiem  na  osobny  klucz  umożliwiające

zablokowanie dostępu z zewnątrz dla osób nieuprawnionych;
2. Umieszczenie szafki z kluczami do pomieszczeń w miejscu niedostępnym dla osób

nieuprawnionych oraz wyposażenie szafki w osobny zamek;
3. Wyposażenie  pomieszczeń  w  meble  ograniczające  dostęp  do  ich  zawartości

w części, gdzie przechowywane są dane osobowe w jakiejkolwiek postaci fizycznej,
poprzez  mechanizmy  zamknięcia  tych  części  kontrolowane  przez  osoby  do  tego
uprawnione.

4. Szafy  dokumentacji  papierowej,  wyposażone  w  zabezpieczone  zamkiem szuflady
lub inne podobne segmenty;

5. Sieciowe  urządzenia  techniki  komputerowej  (gniazdka  przyłączeniowe,  routery),
kontrolujące  dostęp  do  sieci  lokalnej,  zabezpieczone  przed  nieautoryzowanym
dostępem;

§ 11 ŚRODKI ORGANIZACYJNE

1.Przed dopuszczeniem użytkownika do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych 
na Administratorze ciąży obowiązek:                                                                                                    
1.1. Zapoznania użytkownika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

1.2. Przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów 
związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych;

1.3. Wydania użytkownikowi upoważnienia wraz ze wskazaniem uprawnień do zbiorów
danych;

1.4. Odebrania od użytkownika podpisanego oświadczenia o znajomości zasad ochrony 
danych osobowych, zobowiązującego go do ich przestrzegania.

2. Zasady zachowania przy ochronie przestrzennych obszarów przetwarzania danych:

2.1.  W  systemie  ochrony  danych  nie  mogą  stanowić  zasad  zachowania
nieudokumentowane normy zachowania społecznego, np. zasada osobistego zaufania;
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2.2.  Dokumentacja  papierowa,  elektroniczne  nośniki  danych  oraz  stanowiska
komputerowe służące do przetwarzania danych osobowych mogą znajdować się jedynie
w pomieszczeniach zamykanych na oddzielny klucz, co oznacza, że niedopuszczalne jest
pozostawianie wymienionych nośników danych w strefach niezabezpieczonych, np. na
parapetach okien w korytarzu, krzesłach   w poczekalni, łazienkach itp.;

2.3. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarach przetwarzania, jest dopuszczalne
jedynie za zgodą Administratora lub w obecności osoby upoważnionej;

2.4.  Niedopuszczalne jest  opuszczanie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane
osobowe  bez  zabezpieczenia  dostępu  do  nich  dla  osób  nieuprawnionych,
z zastrzeżeniem punkt 2.3. gdzie mowa o wyrażonej zgodzie Administratora;
2.5. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania winno być stale pod
kontrolą osoby uprawnionej, tak aby osoba nieuprawniona nie miała wglądu do danych
osobowych,  poza  ewentualnie  tymi  danymi,  które  dotyczą  jej  samej,  np.  monitory
komputerowe winny być ustawione w ten sposób, by petenci nie widzieli zapisów na
ekranie;
2.6. Pracownicy przed opuszczeniem pomieszczenia zamykają okna oraz zabezpieczają
dokumentację  papierową  i  elektroniczne  nośniki  danych  w  szufladach,  szafach
biurowych, metalowych lub pancernych;                                                                                         
2.7. W chwili opuszczenia pomieszczenia przez ostatniego pracownika, drzwi zamykane
są na klucz (konieczne jest usunięcie klucza z zamka), dotyczy to również czasowego
opuszczania pomieszczeń w godzinach pracy;
2.8.  Niedopuszczalne  jest  pozostawianie  kluczy  w  zamkach  drzwi  do  obszarów
przetwarzania  danych,  ani  od  zewnątrz  ani  od  wewnątrz  drzwi,  także  w  trakcie
obecności osób uprawnionych;

§ 12 ŚRODKI I ZABEZPIECZENIA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

1. Zasady zachowania przy korzystaniu z urządzeń techniki komputerowej:
1.1. Każdy uczestnik procesu przetwarzania danych osobowych realizuje swój dostęp
do  danych  przez  uwierzytelnienie  się  za  pomocą  własnego  loginu  i  hasła  na
urządzeniach  komputerowych,  umożliwiając  w  ten  sposób  realizację  rozliczalności
działania;
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1.2. Niedopuszczalne  jest  ujawnianie  komukolwiek  swego  hasła,  za  wyjątkiem
sytuacji  nauki  procedury  zmiany  hasła  w  trybie  użytkownika,  z  zastrzeżeniem
uczestniczenia                  w szkoleniu osoby powołanej do nadzoru nad ochroną;
1.3. Niedopuszczalne jest działanie mające na celu poznanie haseł innych użytkowników,
co  skutkuje decyzjami dyscyplinarnymi wobec podmiotu takiego działania;
1.4. W sytuacji niezawinionego poznania hasła innych użytkowników należy:
1.4.1.  Powstrzymać się od jego używania;
1.4.2. Niezwłocznie powiadomić użytkownika - właściciela tego hasła, aby dokonał jak
najszybszej zmiany hasła w trybie użytkownika;
1.4.3. Zgłosić ten fakt osobie odpowiedzialnej za infrastrukturę informatyczną.
2.  Przy  korzystaniu  z  systemów/aplikacji  na  współużytkowanych  urządzeniach
komputerowych należy unikać jakiegokolwiek działania na aktywnych profilach innych
użytkowników, nawet za ich wiedzą i zgodą;
3.  W  przypadku  czasowego  opuszczenia  stanowiska  pracy  należy  dokonać  blokady
komputera (za pomocą wyzwolenia wygaszacza ekranu na hasło czas aktywacji 5 min),
a po zakończonej pracy należy wyłączyć komputer.
4. Dostęp do pomieszczeń z elementami sieci komputerowej (switch, router) winien być
chroniony fizycznie.
5. Komputery umożliwiające przechowywanie, przetwarzanie oraz realizację dostępu do
danych osobowych (stacje robocze i  środowiska systemów operacyjnych),  winny być
zabezpieczone  przed  uruchomieniem  przez  osoby  trzecie  poprzez  uwierzytelnienie
startu urządzenia ( systemu operacyjnego);
5.1. Stanowiska winny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające komputery przed
nagłą  utratą  energii  na  wypadek  przerwy    w  dostawie  prądu  w  sieci  elektrycznej
budynku,  np.  UPS;  w  wypadku  pracy  na  komputerach  mobilnych,  bateria  winna
zapewniać pracę min. 2 godziny;
5.2.  Stanowiska winny być wyposażone  w mechanizmy programowe zabezpieczające
przed ingerencją złośliwego oprogramowania oraz nieautoryzowanym dostępem, takie
jak  firewalle  i  programy  antywirusowe,  regularnie  aktualizowane,  gwarantujące
nienaruszalność integralności danych;
5.3.  Stanowiska  winny  być  wyposażone  w  dedykowane  systemy/aplikacje
informatyczne umożliwiające dostęp do zbiorów danych osobowych i ich przetwarzanie,
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zabezpieczone przez metody i środki uwierzytelniania spełniające kryteria wysokiego
poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych;
5.4.  Stanowiska  winny  być  wyposażone  w  moduły  nadawania  i  kontrolowania
uprawnień użytkowników w systemach informatycznych, umożliwiające i ograniczające
funkcjonalność  aplikacji  do  czynności  koniecznych  dla  wykonywanej  pracy,  zgodnie
z zakresem wskazanym w upoważnieniu;
5.5.  Stanowiska  winny  być  wyposażone  w  mechanizmy  programowe  umożliwiające
kodowanie  oraz  szyfrowanie  przesyłanych  pakietów w ramach  modułów  przepływu
danych, gwarantujące nienaruszalność poufności przesyłanych danych.
5.6.  W  GCK stosuje  się  środki  pozwalające  na  rejestrację  zmian  wykonywanych  na
poszczególnych elementach zbioru danych osobowych;

6.  Stosuje się  środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu
danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych;

7.  W  celu  zabezpieczenia  danych  odpowiednio  do  zagrożeń,  w  systemach
informatycznych  przetwarzających  dane  osobowe  stosuje  się  następujące  środki
bezpieczeństwa:
7.1. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpiecza się przed dostępem
osób  nieuprawnionych  na  czas  nieobecności  w  nim  osób  upoważnionych  do
przetwarzania  danych  osobowych  przez  zamykanie  pomieszczeń  na  klucz  podczas
nieobecności osób upoważnionych;
7.2. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze, w którym przetwarzane są dane
osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności  osoby upoważnionej do przetwarzania
danych osobowych;
7.3.  W  systemach  informatycznych  służących  do  przetwarzania  danych  osobowych
stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych na poziomie  BIOS, na poziomie
systemu operacyjnego oraz na poziomie aplikacji;
7.4. Dostęp do aplikacji jest możliwy jedynie po podaniu identyfikatora i hasła. Hasła
posiadają  odpowiedni  sposób  skomplikowania  (duże  i  małe  litery,  znaki  specjalne,
cyfry), w systemie wymusza się zmianę haseł co 30 dni. Hasła nie mogą być krótsze niż 8
znaków.  Identyfikatora  użytkownika,  który  utracił  uprawnienia  do  przetwarzania
danych nie przydziela się innej osobie.
7.5. Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza
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się przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego
dostępu  do  systemu  informatycznego  i  innymi  zagrożeniami  pochodzącymi  z  sieci
publicznej przez:
7.5.1. Odpowiednią konfigurację zabezpieczeń  routerów itp.;
7.5.2.  Stosowania  polityki  przydzielania  minimalnych  uprawnień  (najniższych  jak  to
możliwe) i polityki haseł;
7.5.3. Stosowania połączeń szyfrowanych i  chronionych sieci WiFi;
7.5.4.  Dokonywanie regularnie aktualizacji systemowych i backupów systemu według
przyjętego harmonogramu;
7.5.5. Stosowanie zapór (firewall) i innych zabezpieczeń sieci,;
 7.5.6.  Stosowanie programów antywirusowych,  skanerów i  ograniczania  uprawnień
administracyjnych  na  stanowiskach  pracy,  ograniczenie  dostępu  do  wiersza  poleceń
systemowych i zakaz wykonywania poleceń systemowych;
7.5.7.  W  systemie  nie  wykonuje  się  testów  oprogramowania  na  danych
niezabezpieczonych.
8.  Dane  osobowe  przetwarzane  w  systemie  informatycznym  zabezpiecza  się  przez
wykonywanie  kopii  zapasowych  zbiorów  danych  oraz  programów  służących  do
przetwarzania danych. 
9. Kopie zapasowe:
9.1.  Dane  zapisuje  się  w  dwóch  lokalizacjach,   dyski  przenośne   przechowywane
są w zamykanych szafach;
9.2. Dane usuwa się  niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;
10.  Urządzenia,  dyski  lub  inne  elektroniczne  nośniki  informacji,  zawierające  dane
osobowe, przeznaczone do:
10.1. Likwidacji,  przekazania  podmiotowi  nieuprawnionemu  do  przetwarzania

danych,   pozbawia  się  wcześniej  zapisu  tych  danych,  przez  co  najmniej
dwukrotne nadpisanie danych określonym algorytmem lub uszkodzenie fizyczne
dysku;

10.2. Z czynności tych sporządza się protokół.

11. Urządzeń i nośników danych nie przekazuje się poza obszar przetwarzania danych
osobowych. 
12.  Przy  przesyłaniu  danych  z  programów  księgowych,  a  także  przy  pracy
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z  urządzeniami  mobilnymi  i   nośnikami  przenośnymi  stosuje  się  środki  ochrony
kryptograficznej  lub  mechanizmy  uwierzytelnienia,  które  są  przewidziane  dla  tych
programów. 

§ 13 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  NARUSZENIA OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

1. Identyfikuje się następujące rodzaje  zagrożeń:

1.1. Zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu) – ich 
występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia 
i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu; ciągłość pracy systemu zostaje 
zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych;

1.2.  Zagrożenia  losowe  wewnętrzne  (np.  niezamierzone  pomyłki  operatorów,
administratora,  awarie  sprzętowe,  błędy  oprogramowania,  obniżenie  sprawności
i wydajności sprzętu i oprogramowania związane z jego eksploatacją) - mogą prowadzić
do  zniszczenia  danych,  może  zostać  zakłócona  ciągłość  pracy  systemu  lub  nastąpić
naruszenie poufności danych;

1.3.  Zagrożenia  zamierzone  -  świadome  celowe  działania  powodujące  naruszenia
poufności  danych,  (zazwyczaj  nie  następuje  uszkodzenie  infrastruktury  technicznej
i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na:

1.3.1.  Nieuprawniony  dostęp  do  systemu  z  zewnątrz  (włamanie  do  systemu),
1.3.2.  Nieuprawniony  dostęp  do  systemu  z  jego  wnętrza  (naruszenie  zabezpieczeń),
1.3.3.  Nieuprawnione przekazanie danych,

1.4.Bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu (np. kradzież sprzętu).

2. Naruszenie  lub  podejrzenie  naruszenia  zabezpieczeń systemu informatycznego,
w którym przetwarzane są dane osobowe następuje w sytuacji:

2.1. Losowego  lub  nieprzewidzianego  oddziaływania  czynników  zewnętrznych  na
zasoby  systemu  jak  np.:  wybuch  gazu,  pożar,  zalanie  pomieszczeń,  katastrofa
budowlana, napad, działania terrorystyczne, itp.,
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2.2. Niewłaściwych parametrów środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka
temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje
pochodzące od urządzeń przemysłowych,

2.3  Awarii sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazuje na umyślne działanie
w kierunku naruszenia ochrony danych,                                                                                           
2.4. Pojawienia się odpowiedniego komunikatu alarmowego,                                                      
2.5. Podejrzenia nieuprawnionej modyfikacji danych w systemie lub innego odstępstwa 
od stanu oczekiwanego,                                                                                                                             
2.6. Naruszenia lub próby naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym 
systemie,                                                                                                                                                         
2.7. Pracy w systemie wykazującej odstępstwa uzasadniające podejrzenie przełamania 
lub zaniechania ochrony danych osobowych - np. praca osoby, która nie jest formalnie 
dopuszczona do obsługi systemu,                                                                                                           
2.8. Ujawnienia nieautoryzowanych kont dostępu do systemu,

2.9. Naruszenia dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa
informacji  (np.  nie  wylogowanie  się  przed  opuszczeniem  stanowiska  pracy,
pozostawienie danych osobowych w drukarce, itp.).

3.  Za  naruszenie  ochrony  danych  uważa  się  również  stwierdzone  nieprawidłowości
w zakresie zabezpieczenia fizycznego miejsc przechowywania i przetwarzania danych
osobowych np.

3.1. Niezabezpieczone pomieszczenia;,

3.2. Nienadzorowane, otwarte szafy, biurka, regały;

3.3. Niezabezpieczone urządzenia i nośniki do archiwizacji;

3.4. Pozostawianie danych w nieodpowiednich miejscach - biurka, półki na dokumenty 
itp.

3.5. Niezabezpieczone  telefony służbowe   z dostępem do Internetu.

§ 14 POSTĘPOWANIE W WYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
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1. W przypadku stwierdzenia naruszenia:

1.1. Zabezpieczenia systemu informatycznego,

1.2. Technicznego stanu urządzeń,

1.3. Zawartości zbioru danych osobowych,

1.4. Jakości  transmisji  danych  w  sieci  telekomunikacyjnej  mogącej  wskazywać  na
naruszenie  zabezpieczeń  tych  danych,  oraz  innych  zdarzeń  mogących  mieć
wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, kradzież itp.) każda
osoba zatrudniona w  GCK  jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia
Administratora fakcie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

2. Po stwierdzeniu naruszenia opisanego w ust. 1 należy:

2.1.  Niezwłocznie  podjąć  czynności  niezbędne  dla  powstrzymania  niepożądanych
skutków zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić
w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców;

2.2. Rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej    w celu
zabezpieczenia miejsca zdarzenia;

2.1. Zaniechać - o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą
się  z zaistniałym  naruszeniem  i  mogą  utrudnić  udokumentowanie  i  analizę
zdarzenia;

2.2. Podjąć  stosowne  działania,  jeśli  zaistniały  przypadek  jest  określony
w dokumentacji systemu operacyjnego lub aplikacji użytkowej;

2.3. Zastosować  się  do innych  instrukcji  i  regulaminów,  jeżeli  odnoszą się  one do
zaistniałego przypadku;

2.4. Nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu kontaktu
z  IOD;

2.5. Udokumentować zdarzenie przez sporządzenie raportu z naruszenia.

3. Niezwłocznie  po  pozyskaniu  informacji  o  naruszeniu  IOD  przeprowadza
sprawdzenie doraźne:
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3.1. Zapoznaje  się  z  zaistniałą  sytuacją  i  dokonuje  wyboru  metody  dalszego
postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowej pracy
GCK,

3.2. Może  zażądać  dokładnej  relacji  na  piśmie  z  zaistniałego  naruszenia  od  osoby
powiadamiającej,  jak  również  od  każdej  innej  osoby,  która  może  posiadać
informacje związane z zaistniałym naruszeniem,

3.3. W razie potrzeby powiadamia o zaistniałym naruszeniu Administratora,

3.4. Jeżeli  zachodzi  taka  potrzeba  zleca  usunięcie  występujących  naruszeń   oraz
powiadamia odpowiednie instytucje.

4. IOD dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia -  sporządza sprawozdanie, które
przekazuje  Administratorowi.

5. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej analizy prowadzonej
przez zespół powołany przez Administratora.

6. Analiza, o której mowa w pkt 5, powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego
naruszenia  oraz  wnioski,  co  do  ewentualnych  przedsięwzięć  proceduralnych,
organizacyjnych,  kadrowych  i  technicznych,  które  powinny  zapobiec  podobnym
naruszeniom w przyszłości.

7. Wszelakie  podejrzenia  naruszenia  bezpieczeństwa  danych  w  należy  zgłaszać
w formie  pisemnej  do Administratora.

8. Każdy  incydent  jest  odnotowywany  w  raporcie,  a   Administrator  podejmuje
stosowne kroki zaradcze.

9. Administrator  prowadzi rejestr naruszeń bezpieczeństwa informacji.

10.  Osoba zarządzająca systemem informatycznym nadzoruje pracowników w zakresie
ujawnionych incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji poprzez:

10.1. Zapoznania  się  z  zaistniałą  sytuacją  i  dokonania  wyboru  metody  dalszego
postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla ciągłości pracy,

10.2. Rozważenie konieczności o niezwłocznym powiadomieniu Administratora,
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10.3. Przyjęcie dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej,
jak  również  od każdej  innej  osoby,  która  może posiadać informacje  związane
z zaistniałym zdarzeniem naruszenia ochrony danych,

10.4. Udokumentowanie okoliczności naruszenia ochrony oraz działań korygujących,
w celu przedłożenia raportu Administratorowi,

10.5. Rozważenie celowości i potrzeby nawiązania kontaktu ze specjalistami;

§ 15 DOKUMENTOWANIE PRZYPADKÓW NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

1. Osoba powołana  do nadzoru nad  ochroną  danych osobowych w jednostce  (IOD)
dokumentuje  zaistniały  przypadek  naruszenia  oraz  sporządza  raport,  który
powinien zawierać w szczególności:

1.1. Wskazanie  osoby  powiadamiającej  o  naruszeniu  oraz  innych  osób
zaangażowanych lub odpytanych w związku z naruszeniem;

1.2. Określenie czasu, miejsca naruszenia i powiadomienia Administratora;

1.3. Określenie okoliczności towarzyszących zdarzeniu i rodzaju naruszenia - opis;
1.4. Wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia;
1.5. Ocenę  skutków  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego

i naprawczego - czy ujawniono i wyjaśniono przyczyny;
1.6. Określenie przyjętego postępowania naprawczego;
1.7. Ocenę  skutków  przyjętego  postępowania  naprawczego  -  czy  zdołano

zabezpieczyć  dane  oraz  ich  ochronę  i  wyeliminować  powtórzenie  skutków
podobnego zdarzenia w przyszłości. 

2. Raport o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Administratorowi, a w przypadku
jego nieobecności osobie go zastępującej.

3. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu osoba
powołana do nadzoru nad systemem informatycznym wykonuje niezbędne opinie
i  proponuje  postępowanie  naprawcze,  a  w  tym  ustosunkowuje  się  do  kwestii
ewentualnego  odtworzenia  danych  z  kopii  bezpieczeństwa  oraz  określa  termin
wznowienia przetwarzania danych (jeśli jest to możliwe).
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4. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy
prowadzonej przez Administratora.

5. Analiza,  o  której  mowa  w  pkt.  4,  powinna  zawierać  wszechstronną  ocenę
zaistniałego  naruszenia,  wskazanie  okoliczności  oraz  osób  odpowiedzialnych,
wnioski  co  do  ewentualnych  przedsięwzięć  proceduralnych,  organizacyjnych,
kadrowych  i  technicznych,  które  powinny  zapobiec  podobnym  naruszeniom
w przyszłości.

§ 16 PRZETWARZANIE MOBILNE. PRACA NA ODLEGŁOŚĆ.

1. Praca na odległość możliwa jest tylko za pisemną zgodą Administratora.
2.  W  pracy  na  odległość  stosuje  się  mechanizmy  kryptograficzne.  Należy  stosować
technologię  VPN,  szyfrowanie  dysków,  stosować  zabezpieczanie  fizyczne  sprzętu
i szyfrowanie nośników danych.
3.  Za  instalację  i  konfigurację  urządzeń  odpowiada  osoba  odpowiedzialna  za
infrastrukturę.
4.  Osoba,  która korzysta z  urządzeń przenośnych (laptop,  tablet) winna zachowywać
szczególną  ostrożność  podczas  transportu,  przechowywania   i  użytkowania  tych
urządzeń. Regulamin użytkowania komputerów przenośnych stanowi załącznik nr 16
do Polityki Bezpieczeństwa.
5.  Prowadzi się inwentaryzację urządzeń mobilnych.
6.  Należy  zachować  szczególną  ostrożność  w odniesieniu  do  uszkodzenia  fizycznego
(temperatura,  czynniki  fizyczne,  kradzież,  zniszczenie,  upadek  sprzętu),  jak  również
w momencie logowania się do sieci. 
7. Zabrania się korzystania  z hotspotów i sieci niezabezpieczonych do pracy  z danymi
osobowymi. 

§ 17 ANALIZA RYZYKA

1. Przynajmniej raz w  roku oraz po zmianach organizacyjnych,  incydencie polegającym 
na naruszeniu lub próbie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych wykonuje się 
analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji.                                                                                          
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2. Analiza dotyczy zabezpieczeń fizycznych, kradzieży  oraz  technik informatycznych.      
3. Proces analizy ryzyka składa się  z etapów:                                                                                    
3.1. Identyfikacji ryzyka,                                                                                                                            
3.2. Szacowania ryzyka,                                                                                                                              
3.3. Przeciwdziałaniu ryzykom,                                                                                                         
3.4. Monitorowaniu i raportowaniu ryzyka.                                                                                        
4. Analiza ryzyka obejmuje:                                                                                                                      
4.1. Istniejące zagrożenia fizyczne (awaria ogrzewania, pożar, zabezpieczenia okien), 
4.2. Zagrożenia sieci - incydenty naruszenia lub kradzieży danych osobowych, incydenty,
próby ataków na serwer, sieć lub komputer - wirusy, trojany, oprogramowanie 
szpiegujące, kradzież haseł, awaria systemu, spowolnienie pracy komputerów, ataki na 
bazy danych, ataki DDoS itp.,                                                                                                                    
4.3. Ryzyko organizacyjne - działania pracowników jednostki  łamiące procedury, 
mające na celu ograniczenie ryzyka,                                                                                                      
4.4. Szacowanie ryzyka – określanie ryzyka dopuszczalnego,                                                       
4.5. Wnioski z poprzednich analiz ryzyka,                                                                                           
4.6. Działania naprawcze,                                                                                                                          
4.7. Przyczyny utraty integralności, dostępności i poufności informacji oraz podjęte 
działania minimalizujące to ryzyko,                                                                                                       
4.8. Oceny skuteczności działań.

5. Analizę ryzyka wykonuje IOD.

6. Metoda analizy ryzyka w GCK jest metodą jakościową i składa się z  6 podstawowych
etapów: 

6.1. Identyfikacji i oceny zasobów,

6.2. Klasyfikacja poziomu zagrożeń,

6.3. Identyfikacji  istniejących zabezpieczeń,

6.4. Identyfikacja podatności ,

6.5. Ustalenie poziomu istotności ryzyka,
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6.6. Opracowanie rekomendacji.

7. Na analizę ryzyka składają się:

7.1. Szacowanie następstw,

7.2. Szacowanie prawdopodobieństwa incydentu,

7.3.  Określenie poziomu ryzyka.

8.  Szacowanie  następstw.  Do  szacowania  wpływu  następstw  naruszenia  ochrony
informacji  przyjęto  kryterium  materialne.  Określenie  poziomu  zagrożeń  wg  skali
punktowej:

Punktacja 0 1 2 3 4

wpływ Nie powoduje
skutku

Niewielki
skutek

Znaczący
skutek

Bardzo
znaczący
skutek

Skutek
katastrofalny

9. Przyjęte kryteria oceny wpływu zagrożeń:

Nazwa  wpływu/
oddziaływania

Opis  szczegółowy  kryteriów  oceny
wpływu/oddziaływania ryzyka

Określenie 
wpływu/ 
oddziaływania wg
skali punktowej

Niewielki skutek Zdarzenie nie spowoduje:                 

 

                   1

zdarzeń skutkujących wystąpieniem ryzyka
mogącego  negatywnie  wpłynąć  na
realizowane cele i zadania,
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naruszenie prawa w jakimkolwiek zakresie,

jakichkolwiek skutków finansowych;

nie  będzie  miało  znaczenia  dla  ładu
organizacyjnego  tzn.  nie  zakłóci  działań  w
jakimkolwiek zakresie,

Znaczący skutek Zdarzenie spowoduje:     

 

                    2

 naruszenie  prawa  skutkujące  sankcją  tj.
odpowiedzialnością  karną,   dyscyplinarną,
odszkodowawczą poniżej kwoty 10 000 zł

opóźnienie realizacji celów;

skutki  finansowe  (strata  finansowa
mieszcząca się w przedziale od 1000 do 10
000 zł)

skutki  w  sferze  bezpieczeństwa  zasobów
(tzn.  utrata  danych,  utrata   dokumentów,
nieuprawniony  dostęp,  nieautoryzowana
zmiana  danych,  utrata  zasobów  do  kwoty
nie większej niż 10 000 zł)

Bardzo  znaczący
skutek

 

Zdarzenie spowoduje:  

 

                    3

 naruszenie  prawa  skutkujące  sankcją  tj.
odpowiedzialnością  karną,   dyscyplinarną,
odszkodowawczą powyżej kwoty 10 000 zł

opóźnienie realizacji celów;
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skutki  finansowe  (strata  finansowa
mieszcząca się w przedziale od 10 000 do 50
000 zł)

skutki  w  sferze  bezpieczeństwa  zasobów
(tzn.  utrata  danych,  utrata   dokumentów,
nieuprawniony  dostęp,  nieautoryzowana
zmiana  danych,  utrata  zasobów  do  kwoty
nie większej niż 50 000 zł)

będzie  miało  znaczenia  dla  ładu
organizacyjnego tzn.   zakłóci  działania pod
względem  poprawności  organizacyjnej  lub
będzie  generować  ryzyko  w  obszarze
środowiska kontroli  (np.  w obszarze zasad
etycznego postępowania)

obniżenie  wiarygodności  działalności  w
opinii  klientów  GCK  np.  negatywne
ustalenia  kontroli  zewnętrznych,
wystąpienia  zdarzeń sprzyjających (czynnik
ryzyka)  możliwości  powstania  zjawiska
korupcji  (decyzja  o  podziale  środków
finansowych  podjęta   indywidualnie  przez
jednego pracownika itp).

Skutek katastrofalny

 

Zdarzenie spowoduje  

 

                      4

 

rażące  naruszenie  prawa  skutkujące
odpowiedzialnością   odszkodowawczą
powyżej kwoty 50 000 zł,  karą pozbawienia
wolności,  

nieosiągnięcie celu,
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skutki finansowe (strata finansowa powyżej
kwoty 50 000 zł)

utrata  bezpieczeństwa  zasobów  (  np.
włamania  do  systemu  danych,  utrata
dokumentów  w  sposób  trwały  bez
możliwości  ich  odzyskania,   upublicznienie
informacji  chronionych,  utrata  zasobów
powyżej  kwoty  50  000  zł),  będzie  miało
znaczenia  dla  ładu  organizacyjnego  tzn.
zakłóci  działania  pod  względem
poprawności  organizacyjnej  i  wystąpią
zdarzenia    zakłócające  zasady  etycznego
postępowania,

obniżenie  wiarygodności  i  działalności  w
opinii  klientów  GCK -  negatywne  ustalenia
kontroli  zewnętrznych  skutkujące  korektą
finansową  powyżej  kwoty  50 000  zł,
nałożeniem  kary  korekty       systemowej,
bezzwrotną  utratą  środków  lub
wystąpieniem zjawiska  korupcji.

  

10.  Szacowanie  prawdopodobieństwa.  Przyjęto  klasyfikację  prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka wg skali punktowej:

Punktacja 0 1 2 3 4

Opis
prawdopod
obieństwa

Nie
występuje

Nieprawdop
odobne

Mało
prawdopodo

bne

Wysoce
prawdopodo

bne

Niemal
pewne
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11. Określenie poziomu ryzyka. 

Przyjęto wyznaczenie poziomu ryzyka  według następującego wzoru:

Rp = P * (Sd+Si+Sp) gdzie: 

Rp  - pierwotny poziom ryzyka

P – prawdopodobieństwo zdarzeń (od 0 do 4)

Sd – wartość przypisana skutkowi dla dostępności informacji (od 0 do 4),

Si – wartość przypisana dla integralności informacji (od 0 do 4),

Sp – wartość przypisana dla poufności informacji (od 0 do 4).

12.Ocena ryzyka. 

W celu ustalenia wartości progu akceptowalności ryzyka pozwalającego na oddzielenie 
ryzyka akceptowalnego od nieakceptowalnego, do oceny ryzyka przyjęto zasadę Pareto. 
Metoda ta zakłada, że 20% rodzajów ryzyka    o największej wartości powoduje 80% 
strat. Stąd ze wzoru ryzyko nieakceptowalne wynosi:

Rp ≥  80%* 4 * (4+4+4)  to jest Rp ≥ 38,4 

z kolei   ryzyko szczątkowe  wynosi Rp ≤  20%* 4 * (4+4+4)  to jest Rp ≤ 9,6 

Ryzyka,  które  nie  zostały  uznane  za  ryzyka  szczątkowe  podlegają  procedurze
postępowania z ryzykiem.

12.1. Ryzyko akceptowalne. W przypadku ryzyka o wartości 0 - 9,6 punktów 
przyjmujemy, że zastosowane zabezpieczenia są wystarczające. 
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12.2. Ryzyko średnie. W przypadku punktacji 9,7 - 38,4 konieczne jest 
zaproponowanie środków zaradczych.  
12.3. Ryzyko nieakceptowalne. W wypadku punktacji 38,5 - 48 punktów mamy do
czynienia z ryzykiem nieakceptowalnym. 
12.4. Ryzyka nieakceptowalne wymagają podjęcia natychmiastowych działań w celu
uzyskania poziomu co najmniej ryzyka średniego. 
12.5.  Poziom  ryzyka  naruszenia  bezpieczeństwa  danych  jest  niski  wtedy  gdy
zastosowane  techniczne  i  organizacyjne  środki  ochrony  są  adekwatne  do
stwierdzonego  poziomu  ryzyka  dla  poszczególnych  systemów,  rodzajów  zbiorów
i kategorii danych osobowych. 

Punktacja 0 1 2 3 4

Opis
prawdopodobieństwa

Nie 
występuje

Nieprawdo-
podobne

Mało
prawdopod
obne

Wysoce
prawdopod
obne

Niemal 
pewne

Wpływ Sd Si Sp Sd Si Sp Sd Si Sp Sd Si Sp Sd

Nie powoduje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niewielki skutek 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 9 9 9 12

Znaczący skutek 2 0 0 0 6 6 6 12 12 12 18 18 18 24

Bardzo  znaczący
skutek

3 0 0 0 9 9 9 18 18 18 27 27 27 36

Katastrofalny skutek 4 0 0 0 12 12 12 24 24 24 36 36 36 48

Rys. 1. Ocena ryzyka.
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§ 18  SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

1.  Osoby  zaangażowane  w  proces  przetwarzania  informacji  podlegają  okresowym
corocznym szkoleniom. 
2.  W  GCK  prowadzi  się  szkolenia  osób  zaangażowanych  w  proces  przetwarzania
informacji.  Odbycie  szkolenia,  temat,  liczba  godzin,  lista  uczestników  winna  być
udokumentowana  w sposób pisemny.
3.  Szkolenia  winny  się  odbywać  w miarę  potrzeb,  każdorazowo  po  zmianach prawa
w formie stacjonarnej lub samokształceniowej. 
4.Prowadzi się ewidencję szkoleń. Wzór ewidencji zawiera załącznik nr 17 do Polityki 
Bezpieczeństwa.

 § 19 AKTUALIZACJA I INWENTARYZACJA SPRZĘTU. PLAN SPRAWDZEŃ

1. Aktualizacja sprzętu komputerowego i baz danych należy do zadań informatyka. 
2. Sprzęt komputerowy inwentaryzuje się raz w roku z wyszczególnieniem: 
2.1. Typu systemu operacyjnego, 
2.2. Aktualnego numeru licencji, 
2.3. Wykazu oprogramowania zainstalowanego, w tym antywirusowego, 
2.4. Wykazu zbiorów danych, 
2.5. Aktualnego poziomu zabezpieczeń. Wzór arkusza inwentaryzacji sprzętu  określa
złącznik nr 18 do Polityki Bezpieczeństwa.
3. Dokonuje się planowych przeglądów infrastruktury. Wzór planu sprawdzeń określa
załącznik nr 19 do Polityki Bezpieczeństwa.

§ 20 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane w GCK  mogą być udostępniane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów 

Strona 30 z 32



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr …/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie  z 
dnia 09.07.2019 r. w sprawie  wprowadzenia: „Polityki bezpieczeństwa  i ochrony danych 
osobowych   w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie”                   i „ Instrukcji 
zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 
osobowych w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie”.

Wersja
1.0

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM
CENTRUM KULTURY                                  W ŻÓRAWINIE 

Data
09.07.2019

strona
 31 z 32

prawa oraz osobie będącej ich właścicielem na podstawie złożonego wniosku. 
Wzór wniosku                                        o udostępnienie informacji określa  załącznik 
nr 20 do Polityki Bezpieczeństwa.

2. Udostępnienie  danych  osobowych  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą
Administratora.

3. Bez  względu  na  formę  udostępniania  danych  należy  zachować  ich  poufność
i integralność. Udostępnienie danych osobowych nie może być realizowane drogą
telefoniczną ani inną uniemożliwiającą ustalenie tożsamości osoby uzyskującej
dostęp do danych. 

4. Wzór ogólnej klauzuli informacyjnej określa załącznik  nr 21 do Polityki 
Bezpieczeństwa. 

5. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych odbywa się   w
trybie  i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  17  lutego  2005  r.    o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z  2019  r.  poz.  700,  730)  oraz  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia    27
września  2005  r.  w  sprawie  sposobu,  zakresu  i  trybu  udostępniania  danych
zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29 z późn.zm.).

 § 21  PRZEPISY KOŃCOWE

1.Dokument  Polityki  Bezpieczeństwa  winien  być  aktualizowany,  każdorazowo  po
zmianach organizacyjnych i zmianach prawa.
2. Administrator  umożliwia zapoznanie się pracownikom z aktualną wersją dokumentu.
3.Pracownicy  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  aktualną  wersją  dokumentu
w  wersji  całościowej  lub  w  części  ich  dotyczącej.  Zapoznanie  z  dokumentem
dokumentuje się  w sposób pisemny.
4.W  jednostce  mogą  funkcjonować  dokumenty  szczegółowe  –  instrukcje,  procedury
i polityki uzupełniające zapisy Polityki Bezpieczeństwa.
5.Wobec osoby, która w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub
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uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania zapobiegawczego
określonego  w  niniejszym  dokumencie,  a  w  szczególności  nie  powiadomiła
Administratora zgodnie z określonymi zasadami, bądź też nie zrealizowała stosownego
działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne
określone w odrębnych przepisach.
6.  Przypadki  nieuzasadnionego  zaniechania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej
Polityki Bezpieczeństwa mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków
pracowniczych,  w szczególności  przez osobę,  która wobec naruszenia zabezpieczenia
systemu   i  informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie
powiadomiła osób do tego upoważnionych. 
7. Orzeczona  kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia 
Administratora  nie wyklucza odpowiedzialności karnej zgodnie z zapisami ustawy           
z dnia 10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych lub odpowiedzialności 
cywilnoprawnej  - ustawy Kodeks Cywilny  na wniosek  pracodawcy w celu 
zrekompensowania poniesionych strat. 

Zatwierdzam

…………………………………………………………………….
Administrator

Przyjęto do stosowania dnia…………………………………..
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