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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

 

 

Wstęp 

 

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

Zarząd. 

 

Polityka bezpieczeństwa jest zbiorem spójnych, precyzyjnych i zgodnych 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. 

 

 

Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 47, 51; 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych; 

3. 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. 

 

 

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. 
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Użyte w Polityce Bezpieczeństwa określenia oznaczają: 

1. ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 

883).   

2. 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. (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024). 

3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 

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

Anny. 

5. (ABI/ASI) – osoby na stanowisku: 

a) Dyrektor  

b) Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości.  

Są upoważnione w ramach zakresu obowiązku do zadań związanych z Administratorem Bezpieczeństwa 

Informacji (ABI) oraz Administratorem Systemów Informatycznych (ASI). W przypadku Specjalisty ds. 

rozliczeń i sprawozdawczości wymaga się uchwały Zarządu o powołaniu do pełnienia funkcji ABI,  

w innym przypadku osoba na stanowisku pełni obowiązek określony dla UDO. 

6. UDO – osoby na stanowisku :  

a) Specjalista ds. naborów, monitoringu i ewaluacji wewnętrznej;  

b) Specjalista ds. współpracy;  

c) Specjalista ds. aktywizacji i promocji 

d) Asystent biura Zarządu.  

Są upoważnione w ramach zakresu obowiązku do zadań związanych z Użytkowaniem Danych 

Osobowych (UDO) na zasadach określonych niniejszą polityką bezpieczeństwa.  

7. Administrator budynku – pomieszczenia wynajmowane przez Stowarzyszenie poprzez umowę najmu 

lokalu. 

8. Pomieszczenia biurowe – pomieszczenia obszaru przetwarzania danych osobowych. 

9. Instrukcja - Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi (IZSI) stanowiąca integralną część 

dokumentacji ochrony danych osobowych. 

 

Celem wprowadzenia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych 

przetwarzanych oraz gromadzonych przez administratora danych i dotyczy: 
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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. 

 

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.  

 

Administrator dąży do maksymalizacji bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez ciągły proces 

ewaluacji i doskonalenia zastosowanych rozwiązań. Doskonalenie polega na m.in. weryfikacji                         

i ulepszaniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych oraz na aktualizacji wiedzy                         

i kompetencji swoich pracowników. 

 

§ 1 

Środki techniczne i organizacyjne  zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych 

 

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

lub powołany przez Administratora - ABI/ASI. 

2. Realizując obowiązek, o którym mówi rozporządzenie Administrator w załącznikach do Polityki 

Bezpieczeństwa określił:  

a) Załącznik nr 1. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi 

b) Załącznik nr 2. Obowiązki wynikające z IZSI. 

c) Załącznik nr 3. Wzór – Jawnego rejestru zbirów danych osobowych.  

d) Załącznik nr 4. Wykaz programów użytkowanych do przetwarzania danych osobowych.  
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e) Załącznik nr 5. Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania 

zbiorów danych osobowych. 

f) Załącznik nr 6. Wzór - Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

g) Załącznik nr 7. Wzór - Sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami. 

 

§ 2 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

1. Osoby przetwarzające dane osobowa winny podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności 

przetwarzanych danych. 

2. 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. 

3. 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 

administratora. 

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

osobowych we wszystkich zbiorach zakresie kontroli działalności Zarządu pod kątem celowości i 

zgodności z prawem. 

§ 3 

Obszar przetwarzania 

1. Za obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe uznaje się określone w załączniku 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 dane osobowe. 

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. Tylko Administrator budynku posiada klucze do pomieszczeń biura Stowarzyszenia. 

Pobranie i oddanie kluczy każdorazowo jest rejestrowane przez Administratora budynku.   

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/wolontariusze we własnym zakresie utrzymują czystość w pomieszczeniach biurowych.  
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6. Czystość pomieszczeń biurowy Stowarzyszenia utrzymywana jest poprzez personel sprzątający, nad 

którym nadzór sprawuje Administrator. Administrator wyraża zgodę na przebywanie personelu 

sprzątającego w pomieszczeniach biurowych po godzinach pracy pracowników Stowarzyszenia. 

§ 4 

Przetwarzanie danych osobowych poza obszarem 

1. 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. 

§ 5 

Przechowywanie i niszczenie danych osobowych, postępowanie z nośnikami danych 

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

formie papierowej, upoważnione osoby przechowują w pomieszczeniach biurowych 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 

niszczarki. 

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 przekazywane do innego podmiotu muszą być odbierane przez uprawnione osoby              

za potwierdzeniem na dokumencie zawierającym wykaz przekazanych dokumentów lub przesyłka 

listowa za potwierdzeniem odbioru.  

6. Udostępnianie danych pracownikom upoważnionych instytucji odbywa się na zasadach ustalonych 

oddzielnym przepisami. 

§ 6 

Przetwarzanie zbiorów danych osobowych 

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

2. Rejestr prowadzony jest według wzoru określonego w załączniku nr 3. wersji: 

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

b) elektronicznej i udostępniony jest na stanowisku dostępowym w system informatyczny 

administratora danych znajdującym się w siedzibie lub przez sporządzenie wydruku rejestru  

z systemu informatycznego administratora danych. 

3. Wskazane w załączniku nr 4 zakresy danych osobowych przetwarzanych w  poszczególnych zbiorach 

danych osobowych są ustalone w oparciu o strukturę zbiorów danych osobowych. 
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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 określono w załączniku nr 7. 

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. 

§ 7 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie               

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

§ 8 

Respektowanie praw osób, których dane dotyczą 

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

procedury wypełniania obowiązku informacyjnego. 

 

2. 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 

Administratora. W razie braku takiej możliwości zgłoszenie powinno zostać przekazane do ABI/ASI. 

§ 9 

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 

osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o 

tym fakcie Administratora lub ABI/ASI. 

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

Analiza powinna zawierać wszechstronna ocenę zaistniałego naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, 

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

technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

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

rozporządzenia. 

 

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 05.11.2015 r. Uchwałą Zarządu nr 17/2015. 


