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Wstęp 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenia Kraina św. Anny w imieniu, którego działa  

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Polityka bezpieczeństwa jest zbiorem spójnych, precyzyjnych i 

zgodnym z obowiązującym prawem przepisów, reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, 

zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne oraz informatyczne. Określa ona, które zasoby i w 

jaki sposób mają być chronione. Procedury i zasady określone w tym dokumencie stosuje się do wszystkich 

osób biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych, a w szczególności osób upoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych. 

Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa 

 

Administrator Danych Osobowych, dbając o ochronę prywatności oraz przeciwdziałając możliwości 

naruszenia bezpieczeństwa danych  zawartych w  przetwarzanych zbiorach, deklaruje zaangażowanie  

w realizację zadań związanych ze spełnieniem wymagań Polityki Bezpieczeństwa. Zapewnia wszelkie 

niezbędne środki dla skutecznej i efektywnej realizacji celów polityki. Podejmuje działania konieczne  

do zapobiegania zagrożeniom wobec przetwarzanych danych. Deklaruje także, przyjęcie za zasadę nadrzędną 

pełne zaangażowanie w respektowanie praw osób, których dane dotyczą.  

I RODZIAŁ. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Celem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych przetwarzanych oraz 

gromadzonych przez administratora danych i dotyczy: 

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 sieci lokalnej pomiędzy programami i osobami  je przetwarzającymi, 

2. ustalenia i wdrożenia zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych do pomieszczeń, w których są 

eksploatowane urządzenia gromadzące i przetwarzające dane, 

3. określenia polityki i sposobów dostępu do tych pomieszczeń przez pracowników, personel pomocniczy 

oraz serwis zewnętrzny, 

4. procedur niszczenia niepotrzebnych wydruków lub nośników z danymi, 

5. określenia zakresu obowiązków pracowników – w części dotyczącej bezpieczeństwa danych, 

6. podnoszenia świadomości pracowników i ich pełnego zaangażowania w ochronę przetwarzanych danych, 

7. zmniejszenia ryzyka utraty informacji oraz ochrony przed przypadkowymi lub celowymi działaniami 

stwarzającymi zagrożenia dla danych. 

Definicje. 

Użyte określenia niniejszym dokumencie oznaczają: 

• ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  
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• rozporządzenie – Rozporządzenie 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.  

• Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 

• Administrator – Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny, w imieniu, którego działa łącznie dwóch Członków Zarządu. 

• ABI/ASI – Administrator  Bezpieczeństwa Informacji / Administrator Systemów Informatycznych  

to osoba powołana przez ADO. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wykonuje zadania 

zgodnie z  art. 36a ustawy, z uwzględnieniem zadań zawartych w Polityce Bezpieczeństwa. Administrator 

Systemów Informatycznych (ASI) wykonuje zadania określone w Instrukcji Zarządzania Systemami 

Informatycznymi Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

• UDO – Użytkownik Danych Osobowych to pracownicy/stażyści/wolontariusze/organy Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny upoważnieni przez ABI/ASI do przetwarzania danych wersji papierowej oraz danych 

pozostają zasobach informatycznych. Są upoważnione w ramach zakresu obowiązku do zadań związanych 

Użytkowaniem Danych Osobowych (UDO) na zasadach określonych niniejszą polityką bezpieczeństwa.  

• Administrator budynku – pomieszczenia wynajmowane przez Stowarzyszenie poprzez umowę najmu 

lokalu. 

• Pomieszczenia biurowe – pomieszczenia obszaru przetwarzania danych osobowych. 

• Instrukcja - Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi (IZSI) stanowiąca integralną część 

dokumentacji ochrony danych osobowych. 

W/w określenia mają zastosowanie do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz tabel 

niniejszej Polityki. 

 
§ 1. 

 Środki techniczne i organizacyjne  zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych prowadzi Administratora 

lub powołany przez Administratora -  ABI/ASI. 

2. Integralną część Polityki Bezpieczeństwa stanowią: 

a) Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi; 

b) Obowiązki wynikające z Instrukcji Zarzadzania Systemami  Informatycznymi; 

c) Tabela nr 1. Wzór – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

d) Tabela nr 2. Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania 

zbiorów danych osobowych.  

e) Tabela nr 3. Wykaz programów użytkowanych do przetwarzania danych osobowych wraz z opisem 

struktur zbiorów danych. 

f) Tabela nr 4. Wzór – Jawnego rejestru zbiorów danych osobowych; 

g) Tabela nr 5. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi; 
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realizując tym samym obowiązek, o którym mówi rozporządzenie. 

 

§ 2. 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, 

które jest wydawane indywidualnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez ABI/ASI. 

W przypadku braku powołania ABI/ASI, upoważnienie wydaje ADO. 

2. Osoba upoważniona przetwarzająca dane osobowe winna podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności 

przetwarzanych danych. 

3. Każda upoważniana osoba powinna zapoznać się z Polityką Bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do 

pełnienia wyznaczonych obowiązków i przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz procedurami obowiązującymi u administratora danych. 

4. Każda osoba przetwarzająca dane ponosi odpowiedzialność wynikającą z zakresu jej czynności, 

w szczególności za zniszczenie, nieprawidłową modyfikację, udostępnienie danych osobom trzecim, 

ujawnienie stosowanych elementów zabezpieczeń organizacyjnych i fizycznych stosowanych przez ADO 

lub ABI/ASI. 

5. Upoważnienie, o których mowa powyżej przechowywane są w szafie zamykanej i obowiązują do czasu 

ustania stosunku pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, określone 

upoważnieniem.  

6. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny jest upoważniona do przetwarza danych 

osobowych we wszystkich zbiorach przetwarzania danych osobowych zakresie określonym w statucie. 

7. Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny jest upoważniona do przetwarza danych osobowych  

we wszystkich zbiorach przetwarzania danych osobowych zakresie określonym w statucie. 

8. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Kraina św. Anny jest upoważniona do przetwarza danych osobowych 

we wszystkich zbiorach przetwarzania danych osobowych zakresie kontroli działalności Zarządu pod 

kątem celowości i zgodności z prawem. 

§ 3. 

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest prowadzona w wersji 

elektronicznej przez ABI i zawiera: 

a) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych; 

b) Stanowisko; 

c) Data nadania i ustania uprawnień 

d) Zakres upoważnienia; 

e) Identyfikator lub login, jeśli osoba upoważniona została zarejestrowana w systemie 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

2. Wzór ewidencji określono w tabeli nr 1. 
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§ 4. 

Obszar przetwarzania 

1. Za obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe uznaje się określone w tabeli nr 2 budynki, 

pomieszczenia lub części pomieszczeń, w których znajdują się stanowiska pracy lub dokumenty związane 

z przetwarzaniem danych osobowych, urządzenia łączności lub dostępu do sieci telekomunikacyjnych, 

którymi są przesyłane ewentualne zbiory. 

2. Przebywanie w pomieszczeniach biurowych osób nieupoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych. 

3. Pomieszczenia biurowe są chronione fizycznie w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 

nieupoważnionych. 

4. Klucze do szaf znajdują się w szafce na klucze, zamykanej na szyfr. Dostęp do szafki na klucze mają 

ADO, ABI/ASI i upoważnieni pracownicy. Klucze do szaf pobierane są z w/w szafki. 

5. Pracownicy/stażyści/wolontariusze we własnym zakresie utrzymują czystość w pomieszczeniach 

biurowych. Administrator nie korzysta z personelu sprzątającego.  

6. Szczegółowe zabezpieczenia pomieszczeń wskazano w tabeli nr 2. 

§ 5. 

Przetwarzanie danych osobowych poza obszarem 

Przetwarzanie danych osobowych poza pomieszczeniami biura jest możliwe w ramach wyznaczonych 

obowiązków, za wiedzą lub na wyraźne polecenie Administratora. Przetwarzanie takie powinno odbywać 

się z zachowaniem należytej staranności w zakresie zabezpieczenia danych. 

§ 6. 

Przechowywanie i niszczenie danych osobowych, postępowanie z nośnikami danych 

1. Dokumenty zawierające dane osobowe, w tym wydruki zawierające dane osobowe przechowywane   

w formie papierowej, w szafach zamykanych na klucz. 

2. Elektroniczne kopie wydruków oraz obrazy dokumentów mogą być archiwizowane na komputerach  

w ramach obszaru przetwarzania wyłącznie na indywidualnych kontach. Dokumenty takie powinny być 

usuwane niezwłocznie po ustaniu ich przydatności. 

3. Dokumenty przeznaczone do usunięcia należy zniszczyć w sposób trwały, tak by danych nie można było 

ponownie odtworzyć. Pracownicy wiedzą, gdzie znajduje się oraz posiadają nieograniczony dostęp do 

niszczarek. 

4. Zasoby informacyjne oraz nośniki z danymi podlegają szczególnej ochronie przez Administratora lub 

ABI/ASI przed kradzieżą, modyfikacją zawartości, podglądaniem i kopiowaniem. 

5. Dane osobowe czy całe zbiory przekazywane do innego podmiotu muszą być odbierane przez uprawnione 

osoby za potwierdzeniem na dokumencie zawierającym wykaz przekazanych dokumentów (wykaz w 

formie pisma przewodniego, listy przekazywanych dokumentów, zestawienia załączników, itp.) lub 

przesyłka listowa za potwierdzeniem odbioru.  
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6. Udostępnianie danych pracownikom upoważnionych instytucji wdrażającej, zarządzającej 

i kontrolującej odbywa się na zasadach ustalonych oddzielnym przepisami lub na piśmie. 

§ 7. 

Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych 

Administrator dopuszcza przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych. Szczegółowe 

zasady zawarte są w Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (IZSI). 

§ 8. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie  

w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy.  

§ 9. 

Respektowanie praw osób, których dane dotyczą 

1. Podmiot przywiązuje wielką wagę do respektowania praw osób, których one dotyczą.  

2. Administrator informuje na stronie https://annaland.pl/562/65/ochrona-danych-osobowych.html  

o prawach osób, których dane dotyczą. 

3. W przypadku zbierania danych osobowych na formularzach, umowach, drukach (zarówno papierowych 

jak i elektronicznych) należy umieszczać na nich odpowiednią klauzulę informacyjną. Klauzula taka 

powinna informować osobę, której dane zbieramy o:  

a. Adresie siedziby i pełnej nazwie Stowarzyszenia Kraina św. Anny w Krapkowicach 

b. Celu zbierania danych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach danych. 

c. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

d. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeśli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie 

prawnej.  

4. Po udzieleniu doradztwa, a przed wpisaniem wnioskodawcy do Ewidencji doradztwa pracownik informuje 

o klauzuli informacyjnej. 

5. Wzór klauzuli informacyjnej zamieszczono na stronie internetowej https://annaland.pl/562/65/ochrona-

danych-osobowych.html. 

6. Wszyscy pracownicy Administratora, zobowiązani są do natychmiastowego przekazania wniosków 

dotyczących poprawienia, usunięcia, wstrzymania przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, 

udzielenie informacji o przetwarzanych danych osobowych lub innych modyfikacji  do ABI/ASI. W razie 

braku takiej możliwości zgłoszenie powinno zostać przekazane do Administratora  

§ 10. 

Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności wystąpienia sytuacji 

omówionych w deklaracji polityki bezpieczeństwa lub sprzecznych z celami powołanej polityki, każda 

https://annaland.pl/562/65/ochrona-danych-osobowych.html
https://annaland.pl/562/65/ochrona-danych-osobowych.html
https://annaland.pl/562/65/ochrona-danych-osobowych.html
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osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest obowiązana niezwłocznie powiadomić  

o tym fakcie ABI/ASI lub Administratora. 

2. Zaistniałe naruszenie powinno stać się przedmiotem szczegółowej analizy z udziałem Administratora. 

Analiza powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, 

wnioski, co do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, 

które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości. 

 

§ 11. 

Opis struktur zbiorów danych  

1. Rejestr zbiorów danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

2. Rejestr prowadzony jest według wzoru określonego w tabeli nr 4. wersji: 

a) papierowej i dostępnej w biurze Stowarzyszenia Krainy św. Anny oraz  

b) elektronicznej i udostępnionej na stanowisku w systemie informatycznym Administratora 

danych, znajdującym się w siedzibie lub przez sporządzeniem wydruku rejestru z systemu 

informatycznego administratora danych. 

3. Wskazane w tabeli nr 3 zakresy danych osobowych przetwarzanych w  poszczególnych zbiorach danych 

osobowych są ustalone w oparciu o strukturę zbiorów danych osobowych. 

4. Zawartość pól informacyjnych, występujących w systemach zastosowanych w celu przetwarzania danych 

osobowych, musi być zgodna z przepisami prawa, które uprawniają Administratora do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami: 

a) Dokumentacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych 

powinna zawierać opis współpracy z innymi systemami  informatycznymi oraz sposób przepływu 

danych pomiędzy systemami, z którymi współpracuje. 

b) Administrator lub ABI/ASI określa sposób przepływu danych osobowych pomiędzy systemami, 

zgodnie z  wzorem określonym w tabeli nr 5. 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy, 

rozporządzenia i innych przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Regulaminie stosuje się postanowienia i przepisy: 

a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 47, 51; 

b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych; 

c) Rozporządzenie 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. 

3. Zmiany w niniejszej Polityce wprowadzane są w trybie jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny.  
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II RODZIAŁ. IZSI 

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym 

przetwarzającym dane osobowe w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny 

Celem Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym jest: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym 

ujawnieniem; 

2. Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem; 

3. Zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym (nieuprawnionym 

pozyskaniem); 

4. Zabezpieczenie przed utratą danych; 

5. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych oraz przed ich nielegalną modyfikacją; 

6. Ochronie podlegają dane, sprzęt komputerowy, systemy operacyjne znajdujące się w obszarze 

przetwarzania określonym tabeli nr 3 do polityki bezpieczeństwa. 

 

Przedmiotem Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym są: 

1. Zasoby informacyjne zawierające dane osobowe oraz poufność i autentyczność tych systemów,  

a w szczególności ochrona praw osób fizycznych do swobodnego dysponowania własnymi danymi 

osobowymi, 

2. Zasoby informatyczne w tym:  

2.1. struktury i egzemplarze baz danych; 

2.2. standardy administracyjne dotyczące systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem baz 

danych; 

2.3. obiekty materialne oraz ich używanie; 

2.4. inne szczególne uwarunkowania dotyczące zasobów. 

 

§ 1. 

Zasady przetwarzania danych z wykorzystaniem systemów informatycznych: 

1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w 

systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności. 

1.1. Prace związane z zarządzaniem systemami informatycznymi mogą wykonywać jedynie wyznaczone 

i upoważnione osoby. 

1.2. Zarejestrowania i wyrejestrowania użytkowników systemów informatycznych służących do 

przetwarzania danych osobowych dokonuje Administrator lub ABI/ASI. 

1.3. Konto użytkownika, który utracił upoważnienie do przetwarzania danych w systemie 

informatycznym, musi być bezzwłocznie zablokowane i pozbawione uprawnień.  

1.4. Ustanie stosunku pracy jest równoważne z cofnięciem upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych we systemach informatycznych. 
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2. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem  

i użytkowaniem. 

2.1. Do pracy z systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe dopuszczani  

są Administrator, ABI/ASI, UDO i inne upoważnione osoby, posiadające indywidualny 

identyfikator użytkownika i hasło.  

2.2. Administrator lub ABI/ASI upoważniony do zarządzania systemem informatycznym zmienia 

główne hasła do systemu, w przypadku zmiany loginu, systemu, komputera i innych czynników.  

2.3. Podanie użytkownikowi hasła nie może nastąpić w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim 

osobom trzecim. 

2.4. Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za zmianę swojego hasła.  

2.5. Każda osoba przetwarzająca dane ponosi odpowiedzialność za prawidłowe konstruowanie  

i zmianę haseł.  

2.6. Zmienione hasło należy przekazać Administrator lub ABI/ASI w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z nim osobom trzecim. 

2.7. Działania zabronione: 

2.7.1. udostępnianie swoich loginów i haseł osobom trzecim; 

2.8. Oprogramowanie, a w szczególności używane narzędzia biurowe, powinny zostać 

spersonalizowane, tak, aby tworzone dokumenty były sygnowane. 

3. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu. 

3.1. Osoba rozpoczynająca pracę ma każdorazowo obowiązek sprawdzenia, czy nie naruszono 

bezpieczeństwa, szczególnie fizycznego przez sprawdzenie zamknięcia okien, drzwi, szaf. 

3.2. W przypadku nieprawidłowego zachowania ze strony systemu informatycznego (np. brak 

możliwości zalogowania, nietypowe reakcje systemu na czynności użytkownika) lub w przypadku 

podejrzenia naruszenia integralności zestawu sprzętu, sieci, zasobów systemowych użytkownik 

powiadamia Administrator lub ABI/ASI. 

3.3. W celu zalogowania do systemu informatycznego, użytkownik podaje swój identyfikator oraz hasło 

w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom postronnym. 

3.4. System jest skonfigurowany w taki sposób, aby po okresie 5 minut bezczynności uruchamiany był 

wygaszacz ekranu. W trakcie pracy, pracownik po opuszczeniu stanowiska pracy dokonuje 

wylogowania się z systemu operacyjnego komputera. Do ponownego wznowienia pracy konieczne 

jest ponowne zalogowanie się przy użyciu hasła. 

3.5. Po zakończeniu pracy użytkownik jest zobowiązany do całkowitego wyłączenia komputera. 

3.6. Po zakończeniu pracy, ostatnia opuszczająca pomieszczenie osoba ma obowiązek sprawdzenia i 

wyłączenia zbędnych urządzeń elektrycznych lub łączności oraz sprawdzenia zabezpieczeń 

fizycznych (zamknięcia okien, szaf, drzwi). 

 

4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych 

służących do ich przetwarzania. 
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4.1. Stosuje się następujące procedury tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych zbiorów 

danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania: 

4.1.1. Administrator lub ABI/ASI jest odpowiedzialny za wykonywanie kopii i ma obowiązek 

sprawdzenia czy kopia wykonała się prawidłowo oraz okresowego sprawdzenia kopii pod 

kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia danych systemu.  

4.1.2. Po ustaniu użyteczności kopii danych lub użyteczności nośników są one wycofywane z użycia 

i kasowane przez ABI/ASI w obecności Administratora w sposób uniemożliwiający ich 

odtworzenie. 

5. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane 

osobowe. 

5.1. Elektroniczny nośnik informacji zawierający dane osobowe jest przechowywane w obszarze 

przetwarzania w szafie zamykanej na klucz, do których dostęp ma tylko Administrator lub ABI/ASI. 

5.2. Dane na nośnikach elektronicznych są przechowywane przez okres, w którym istnieją przesłanki do 

ich przetwarzania, po ustaniu przesłanek do przetwarzania, dane muszą zostać usunięte w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie.  

5.3. Sprzęt komputerowy, na którego dyskach twardych zawarte są dane osobowe, przechowywany jest 

w obszarze przetwarzania danych osobowych, w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z 

polityką bezpieczeństwa. 

6. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym 

mowa w pkt. III ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia. 

6.1. System informatyczny zabezpiecza się przed działaniem oprogramowania, którego celem jest 

uzyskanie nieuprawnionego dostępu do tego systemu poprzez stosowanie na stacjach roboczych, 

serwerach i urządzeniach sieciowych specjalistycznego oprogramowania antywirusowego  

i antywłamaniowego (firewall). 

6.2. Za wdrożenie i korzystanie z oprogramowania antywirusowego i antywłamaniowego, odpowiada 

Administrator lub ABI/ASI na zlecenie Administratora  możliwa jest obsługa informatyczna, 

zachowanie sporządzenia umowy powierzenia w przypadku komputera przenośnego lub zdalnej 

konfiguracji. 

7. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących 

do przetwarzania danych. 

7.1. Każdy system służący do przetwarzania danych osobowych powinien przechodzić generalny 

przegląd, polegający na ustaleniu poprawności działania jego elementów, 

7.1.1. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Administrator lub ABI/ASI podejmuje 

niezwłocznie czynności zmierzające do przywrócenia prawidłowego działania, 

7.1.2. jeżeli do przywrócenia prawidłowego działania systemu niezbędna jest pomoc podmiotu 

zewnętrznego, wszelkie czynności na sprzęcie komputerowym dokonywane są w 

pomieszczeniach biurowych, i powinny odbywać się w obecności Administrator lub 
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ABI/ASI lub powinny zostać zrealizowane w ramach umowy powierzenia sprzętu 

komputerowego. 

7.2. Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, 

przeznaczone do: 

7.2.1. likwidacji – pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to 

możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, 

7.2.2. przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych – pozbawia się wcześniej 

zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie,  

7.2.3. naprawy – naprawia się je pod nadzorem administratora, lub przekazuje się podmiotowi 

zewnętrznemu, w sposób bezpieczny, po zawarciu odpowiedniej umowy powierzenia danych. 

8. Bezpieczeństwo zasobów informatycznych. 

8.1. Oprogramowanie składające się na systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych, muszą być legalne i na bieżąco uaktualniane w zakresie bezpieczeństwa systemu.  

8.2. Systemy informatyczne zabezpiecza się przed utratą przetwarzanych danych spowodowaną awarią 

zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. Stosuje się listwy przeciwprzepięciowe i baterie w 

urządzeniach przenośnych. 

8.3. Użytkownicy komputerów przenośnych zobowiązani są: 

8.3.1. zachować szczególną ostrożność w użytkowaniu komputera zwłaszcza poza obszarem 

przetwarzania danych osobowych,  

8.3.2. zachować szczególną ostrożność podczas łączenia się z siecią Internet korzystając z 

niezaufanych punktów dostępów do sieci, 

8.3.3. nie pozostawiać komputera w miejscach niezabezpieczonych przed nieupoważnionym 

dostępem osób trzecich, 

8.3.4. przy dostępie zdalnym do zasobów zawierających dane osobowe używać połączenia 

szyfrowanego do przesłania loginu i hasła. 

8.4. Użytkownik używający pamięci przenośnych (pendrive, HDD USB, karty pamięci itp.) jest 

zobowiązany do: 

8.4.1. zachowania szczególnej ostrożności w ich użytkowaniu, zwłaszcza poza obszarem 

przetwarzania danych osobowych, 

8.4.2. odpowiedniego zabezpieczenia pamięci przenośnej przed zagubieniem lub wykorzystaniem 

przez osoby nieupoważnione,   

8.4.3. zabezpieczania pamięci hasłem dostępu, lub przechowywania danych osobowych 

w szyfrowanej części pamięci do której dostęp jest możliwy po podaniu hasła, lub 

zabezpieczania plików  zawierające dane osobowe hasłem dostępu, 

8.4.4. konstruowania haseł dostępu do pamięci tak by spełniały wymogi niniejszej instrukcji dla 

systemów informatycznych, 

8.4.5. sprawdzenia zawartości pamięci programem antywirusowym przed pierwszym użyciem 

plików każdorazowo przy ponownym podłączaniu pamięci do komputera, 
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8.4.6. wykorzystywania pamięci przenośnych jedynie do przenoszenia danych pomiędzy systemami 

informatycznymi, 

8.4.7. usuwania danych osobowych z urządzenia niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności. 

8.5. Używanie komputerów prywatnych do zdalnego przetwarzania danych jest możliwe po spełnieniu 

przez te urządzenia wymogów określonych w niniejszej instrukcji. Podczas używania urządzeń 

prywatnych należy wykazać się szczególną ostrożnością. 

8.6. Działania zabronione: 

8.6.1. jakiekolwiek działania destabilizujące pracę komputerów lub sieci komputerowej;  

8.6.2. instalacja i uruchomienie oprogramowania nieautoryzowanego przez Administrator lub 

ABI/ASI np. pobranego z Internetu, czasopism lub pozyskanego z innego źródła; 

8.6.3. otwieranie na komputerach, na których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, plików 

pochodzących z niewiadomego źródła bez zgody osoby upoważnionej do zarządzania 

systemem informatycznym. 

9. Komunikacja w sieci komputerowej. 

9.1. Administrator i ASI, odpowiedzialni są za pracę sieci informatycznej, w tym za instalację, 

konfigurację i konserwację urządzeń aktywnych sieci. 

9.2. Urządzenia sieciowe zabezpiecza się loginem i hasłem. Hasła muszą być zdeponowane w sposób 

niejawny u ASI pod nadzorem Administratora. 

9.3. Jeżeli logowanie do systemu przetwarzającego dane osobowe następuje poprzez sieć publiczną, 

system do logowania użytkowników używa szyfrowania danych. 

9.4. Sieć lokalna powinna być tak zorganizowana, by każdy użytkownik miał dostęp do zasobów 

niezbędnych mu do pracy. 

10. Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy oraz 

rozporządzenia. 
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Tabela nr 1 do IZSI. Obowiązki wynikające z Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. 

Systemy Informatyczne 

  Nazwa Systemu informatycznego 

Lp. Czynność lub osoba odpowiedzialna 
Elektroniczny system oceny 

wniosków - ASTE 
Systemy operacyjne 

System obsługi strony 

internetowej 

1. Osoba dokonująca rejestracji użytkowników w systemie. 

PHU "ASTE” Paweł Solecki,  

ABI/ASI, Administrator aplikacji 

ABI/ASI  

w przypadku blokady – 

Usługi Informatyczne 

pod nadzorem ASI 

ABI/ASI 

Administrator aplikacji  

2. Osoba upoważniona do nadawania uprawnień do serwisu systemu. 

3. Raport logowań do systemu. 

4. Osoba odpowiedzialna za nadanie loginu i hasła. 

5. Osoba odpowiedzialna za zmianę hasła systemu w przypadku blokady 

6. Osoba odpowiedzialna za wykonywanie kopii zapasowych 
AUTOMATYCZNIE  

Serwer NETKONCEPT.COM 
ABI/ASI 

AUTOMATYCZNIE  

Serwer NETKONCEPT.COM 

7. • Miejsce przechowywania kopii zapasowych 
Serwer zewnętrzny 

NETKONCEPT.COM 

szafa zamknięta: dostęp 

do twardego dysku 

ABI/ASI  

Serwer zewnętrzny 

NETKONCEPT.COM 

8. • Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych 
Codziennie – serwer usługodawcy 

www.rada.annaland.pl 
raz na półrocze; 

Codziennie – serwer 

usługodawcy 

www.annaland.pl 

9. 
Osoba odpowiedzialna za instalację programu antywirusowego na stacjach 

roboczych 

Certyfikaty SSL i zabezpieczeń 

strony - NETKONCEPT.COM 

Usługi Informatyczne 

pod nadzorem ABI/ASI 

Certyfikaty SSL i 

zabezpieczeń strony - 

NETKONCEPT.COM 

10. 
Osoba odpowiedzialna za aktualizację oprogramowania w zakresie 

bezpieczeństwa 

PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

Serwer na którym utrzymywana jest 

aplikacja - NETKONCEPT.COM 

Usługi Informatyczne 

pod nadzorem ABI/ASI 

Serwer na którym 

utrzymywana jest aplikacja - 

NETKONCEPT.COM 

11. Osoba odpowiedzialna za niszczenie danych osobowych 
PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

ABI/ASI 

ABI/ASI pod nadzorem 

ADO 

ABI/ASI  pod nadzorem 

ADO, NETKONCEPT.COM 

 

 

I. Urządzenia, grupy urządzeń oraz infrastruktura sieciowa 

  Nazwa  urządzeń, grup urządzeń oraz infrastruktura sieciowa 

Lp. Czynność lub osoba odpowiedzialna 
Elektroniczny system oceny 

wniosków - ASTE 

Komputery w tym systemy 

operacyjne, programy, konta lokalne, 

dyski zewnętrzne, pendrive, płyty 

urządzenia peryferyjne, drukarki 

System obsługi strony 

internetowej 

Systemy 

Telekomunikacyjne 

(router, punkt dostępu 

sieci) 

1. 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad 

prawidłowością działania 

PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

Usługi Informatyczne pod nadzorem 

ABI/ASI 

NETKONCEPT.COM,  

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

Usługi Informatyczne 

pod nadzorem 

ABI/ASI 
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2. 
Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie 

urządzeń loginem i hasłem 
- ABI/ASI 

NETKONCEPT.COM,  

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

ABI/ASI 

3. 
Osoba odpowiedzialna konfigurację 

ustawień szyfrowania 

PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

Serwer na którym 

utrzymywana jest aplikacja - 

NETKONCEPT.COM 

Usługi Informatyczne  pod nadzorem 

ABI/ASI 
NETKONCEPT.COM,  

Usługi Informatyczne 

pod nadzorem 

ABI/ASI 

4. 

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie 

dostępem do zasobów 

PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

ADO/ABI/ASI 

NETKONCEPT.COM,  

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

ABI/ASI 

5. Osoba odpowiedzialna za:  

a. • instalację, 
PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

Serwer na którym 

utrzymywana jest aplikacja - 

NETKONCEPT.COM 

Usługi Informatyczne i inne usługi 

obce zakresie urządzeń pod nadzorem 

ABI/ASI, 

NETKONCEPT.COM, 

Usługi Informatyczne 

pod nadzorem 

ABI/ASI 

b. • konfigurację, 

c. 
• aktualizację NETKONCEPT.COM, 

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

d. • konserwację urządzeń - - 

6. 

Osoba odpowiedzialna za niszczenie 

nośników elektronicznych, aplikacji, 

konta; 

PHU "ASTE” Paweł Solecki, 

ABI/ASI 
ABI/ASI  pod nadzorem ADO 

NETKONCEPT.COM,  

ABI/ASI, Administrator 

aplikacji 

ABI/ASI 

a. 

• Miejsce przechowywania 

nośników zawierających dane 

osobowe 

dane wnioskodawcy na płycie 

- ABI/ASI,  Administrator 

aplikacji 

Twardy dysk, pendrive: szafa 

zamknięta – dostęp ABI/ASI; 
Serwer zewnętrzny - 
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III RODZIAŁ. TABELE 

Tabela nr 1. Wzór – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 

DATA 

NADANIA 

UPRAWNIEŃ 

DATA 

USTANIA 

UPRAWNIEŃ 

ZAKRES 

UPOWAŻNIENIA 

RODZAJ ZBIORU / 

DANYCH 

IDENTYFIKATOR LUB LOGIN, JEŚLI OSOBA 

UPOWAŻNIONA ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA  

W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM  

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.       
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Tabela nr 2. Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania zbiorów danych 
osobowych. 
 

Lp. Adres Pomieszczenie Sposób zabezpieczenia pomieszczeń 

1. 

U
l.

 K
il

iń
sk

ie
g

o
 1

; 
  

 4
7

-3
0
3

 K
ra

p
ko

w
ic

e 

 

Pomieszczenia 

Biurowe:  

pok. 226 

pok. 227  

pok. 228 - Sekretariat 

pok. 229  

 

 

1. Pomieszczenia biurowe Stowarzyszenia Kraina św. Anny znajdują się w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 

drugim piętrze wejście przez pok. 228 lub 229 (pozostałe wejścia przez pok. 226, 227 są za tarasowane). Budynek strzeżony przez 

zewnętrzną firmę ochroniarska. W godzinach nocnych włączony jest alarm. Na terenie przyległym do budynku znajdują się 

pomieszczenia ochrony - całodobowy nadzór.  

W razie sytuacji awaryjnych (pożar, podtopienia, włamania) bezpośredni kontakt telefoniczny firmy ochroniarskiej z Dyrektorem 

Biura. (natychmiastowe wezwanie).   

2. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniach biurowych zabezpieczonych drzwiami zwykłymi 

(niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi). 

3. Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.  

4. Klucze do szaf zamknięte są w szafce na klucze na szyfr. Dostęp do szafki na klucze mają ADO, ABI/ASI i upoważnieni 

pracownicy.  

5. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych jest możliwy tylko podczas obecności upoważnionego 

pracownika Stowarzyszenia.  

6. Pomieszczenia są zamykane na klucz, tylko pracownicy Stowarzyszenia posiadają klucze do pomieszczenia.  

7. Pomieszczenie zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy na korytarzu budynku oraz hydrantu 

zewnętrznego z wężem półsztywnym znajdującym się również  na korytarzu budynku, na każdym z  pięter oraz systemem 

czujników przeciwpożarowych. 

2. 

Pomieszczenie 

gospodarczo - 

magazynowe nr 4  w 

piwnicy budynku - 

składnica akt 

1. Stowarzyszenie posiada pomieszczenie gospodarczo-magazynowe nr 4 w piwnicy budynku służącym jako składnica materiałów 

promocyjnych i zarchiwizowanej dokumentacji. Dokumenty zamykane w szafie metalowej. Dostęp do klucz posiada tylko 

ADO/ABI/ASI. 

2. Wejście do pomieszczenia pod nadzorem upoważnionego pracownika Stowarzyszenia.  
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Tabela nr 3. Wykaz programów użytkowanych do przetwarzania danych osobowych wraz z opisem struktur 
zbiorów danych;  
  

LP. Nazwa programu i Wersja 
Autor 

oprogramowania 
Do czego służy 

Opis struktury zbioru- zawartość pól 

informacyjnych,  

Osoba Upoważniona do 

Zarządzania Systemem 

1.  Elektroniczny system oceny wniosków Firma ASTE 

Ocena wniosków 

Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny 

dane osobowe 

wnioskodawców/beneficjentów, 

adresy pocztowe i email, kontakty 

telefoniczne, informacje dotyczące 

składanych wniosków / pism 

Administrator systemu, ASTE,  

ABI/ASI 

2. 

System WINDOWS zainstalowane na 

komputerach przenośnych i komputerze 

stacjonarnym 

Firma Microsoft 

System operacyjny - 

komputerów przenośnych i 

komputera stacjonarnego 

dane osobowe 

wnioskodawców/beneficjentów, 

adresy pocztowe i email, kontakty 

telefoniczne, informacje dotyczące 

składanych wniosków / pism 

ABI/ASI lub ADO  zmiana haseł; 

użytkowanie komputera – UDO – 

pracownicy Stowarzyszenia 

3. 

Pakiet MS OFFICE w tym OUTLOOK - 

(poczta elektroniczna) zainstalowana na 

komputerach przenośnych i komputerze 

stacjonarnym 

Firma Microsoft 

System operacyjny - 

komputerów przenośnych i 

komputera stacjonarnego 

dane osobowe 

wnioskodawców/beneficjentów, 

adresy pocztowe i email, kontakty 

telefoniczne, informacje dotyczące 

składanych wniosków / pism, 

informacje dotyczące realizacji zadań 

Stowarzyszenia  

ASI lub ADO - zmiana haseł, 

tworzenie nowych adresów  

e-mailowych - loginy wraz z 

hasłem dostępu; użytkowanie 

OUTLOOK – UDO, pracownicy 

Stowarzyszenia 
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Tabela nr 4. Wzór – Jawnego rejestru zbiorów danych osobowych  

1. Nazwa zbioru danych  

2. 
Oznaczenie Administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 

identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; 
 

3. 
Oznaczenie przedstawiciela Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, adres jego siedziby 

lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 
 

4. 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, 

adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu 

podmiotowi 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych •  

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze  

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze  

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze  

9. 
Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, 

których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 
 

10. 
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane 

innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 
 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane  

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego  

13. Data wpisu do rejestru  

AKTUALIZACJA DANEGO ZBIORU DANYCH 

1. Data wprowadzonej zmiany  

2. Rodzaj i zakres wprowadzonej zmiany  

3. Data wykreślenia danego zbioru z rejestru   
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Tabela nr 5. Wzór - Sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami 
 

LP. 

Nazwa zbioru, z 

którego następuje 

przepływ 

Nazwa 

aplikacji z 

której 

następuje 

przepływ 

Nazwa zbioru, do 

którego następuje 

przepływ 

Nazwa 

aplikacji do 

której 

następuje 

przepływ 

Zakres przesyłanych 

danych 

Rodzaj przepływu 

(ręczny/automatyczny) 

Sposób 

przepływu 

(wspólna 

baza danych, 

sieć lokalna, 

internet, 

pedrive) 

Podmiot do którego 

następuje przepływ 

(nazwa podmiotu, adres 

lub informacja że w 

ramach tego samego 

podmiotu) 

1.                 

 

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 05.10.2016r. Uchwałą Zarządu nr 17/2016 


