


Załącznik I
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 kwietnia 2009r.




Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostróda	

Realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydane w oparciu o delegację ustawową przepisy rozporządzenia 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 informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), postanawiam wprowadzić reguły oraz zasady pozwalające na zapewnienie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostróda 

Zobowiązuję

wszystkie osoby posiadające upoważnienie wydane przez ADO do bezwzględnego przestrzegania podanych w niniejszym opracowaniu reguł i zasad tworzących politykę bezpieczeństwa do bezwzględnego ich przestrzegania.

I. Część ogólna

1. Postanawiam objąć w ramach polityki bezpieczeństwa dane osobowe, którymi zgodnie z ustawą wymienioną na wstępie są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Stosować reguły i zasady do przetwarzania danych osobowych prowadzonych zarówno w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.

3. Celem polityki bezpieczeństwa jest takie postępowanie, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w pełni zabezpieczyły dostęp do nich przed osobami nieupoważnionymi i zabezpieczyły je oraz gromadziły w zbiorach zgodnie z wymogami ustawy.

4. Traktować całokształt działań jako ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz jako wymóg ustawowy.
 
5. Osobą odpowiedzialną za właściwy i niezakłócony przebieg przetwarzania danych w urzędzie jest Administrator Danych Osobowych, który wyznaczył w tym celu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który w Urzędzie Gminy Ostróda pełni także funkcję ASI.

II. Definicje

1. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o:

a) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy z siedzibą w Ostródzie.

b) Administratorze Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - należy przez to rozumieć pracownika urzędu wyznaczonego przez Administratora Danych Osobowych do nadzorowania przestrzegania zasad określonych w Zarządzeniu Nr 43a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia1 maja 2004r.

c) Administratorze Systemu Informatycznego (ASI) - należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Ostróda oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianym w tym systemie,

d) Użytkowniku systemu - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w urzędzie. Użytkownikiem może być pracownik urzędu, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w urzędzie lub wolontariusz.

e) Sieci lokalnej - należy przez to rozumieć połączenie systemów informatycznych urzędu wyłącznie dla własnych jej potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

f) Sieci rozległej - należy przez to rozumieć sieć publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.).

 
III. Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Do obszaru przetwarzania danych osobowych należą:

a) pomieszczenia budynku Urzędu Gminy Ostróda znajdującego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie.

b) pomieszczenia w których przetwarza się dane osobowe stanowią następujące pokoje: 

- piwnica - Serwerownia - Pok. Nr 04;

- parter - Pok. Nr 113, 114, 115, 116, 117;

- I piętro - Pok. Nr 202, 207, 217, 219;

- II piętro - Pok. Nr 307, 312, 314, 315, 316.
  

IV. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w urzędzie

1. W urzędzie zbierane są dane zawierające informacje o mieszkańcach Gminy Ostróda. Dane te tworzą następujące zbiory:

a) Rejestr przedpoborowych i poborowych - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Spraw Obywatelskich. 

b) Oświadczenia o stanie majątkowym radnych - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Organizacyjnym. 

c) Rejestr skarg i wniosków - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Organizacyjnym. 

d) Ewidencja podatków, płatników i dłużników - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Finansowym. 

e) Rejestr zaświadczeń - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Finansowym. 

f) Zbiór kart osobowych mieszkańca - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Spraw Obywatelskich. 

g) Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Rolnictwa, gospodarki gruntami i przestrzennej. 

h) Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Rolnictwa, gospodarki gruntami i przestrzennej. 

i) Ewidencja gruntów i budynków - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Rolnictwa, gospodarki gruntami i przestrzennej. 

j) Dziennik korespondencyjny - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Organizacyjnym. 

k) Sołectwa - Rejestr jest zarejestrowany w referacie Organizacyjnym.

2. Do przetwarzania danych osobowych będących w systemach elektronicznych bazodanowych w urzędzie zastosowano aplikacje firmy ZETO, ROMAD, GEOBID, które pracują pod kontrolą systemu operacyjnego z serii Microsoft Windows w powiązaniu z aplikacją sieciową Suse Linux Enterprise Server 10. 


V. Struktura zbioru danych osobowych i powiązania między nimi

1. Struktura zbiorów danych osobowych

a) Struktura Rejestru przedpoborowych i poborowych:

- nazwiska i imiona,

- imię ojca,

- rok urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- zawód,

- wykształcenie,

- kategoria zdrowia,

- numer i seria książeczki wojskowej.

b) Struktura Rejestru Oświadczenia o stanie majątkowym radnych:

- nazwiska i imiona,

- data urodzenia,

- seria i numer dowodu osobistego,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- miejsce pracy,

- zasoby pieniężne,

- nieruchomości,

- udziały i akcje w spółkach prawa handlowego,

- mienie nabyte od Skarbu Państwa,

- prowadzona działalność gospodarcza,

- inne dane o stanie majątkowym.

c) Struktura Rejestru Skarg i wniosków:

- nazwiska i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu.

d) Struktura Rejestru Ewidencja podatków, płatników i dłużników:

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- adres zamieszkania lub pobytu. 

e) Struktura Rejestru Zaświadczeń:

- nazwiska i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu.

f) Struktura Rejestru Zbiór kart osobowych mieszkańca:

- nazwiska i imiona,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL,

- miejsce pracy,

- zawód,

- wykształcenie,

- seria i numer dowodu osobistego,

- nazwisko rodowe oraz nazwiska i imiona poprzednie wraz z datą zmiany, organem rejestracyjnym, jego siedzibą i numerem aktu zmiany,

- nazwisko i nazwiska rodowe ojca i matki,

- miejsce urodzenia, siedziba urzędu rejestrującego urodzenie, numer i data sporządzenia aktu urodzenia.

g) Struktura Rejestru Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu,

h) Struktura Rejestru Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości:

- nazwisko i imiona,

- adres zamieszkania.

i) Struktura Rejestru Ewidencja Gruntów i budynków:

- nazwiska i imiona,

- imię ojca,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer ewidencyjny PESEL.

j) Struktura Rejestru Dziennik korespondencyjny:

- nazwiska i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu.

k) Struktura Rejestru Sołectwa:

- nazwiska i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu.

2. Powiązania między zbiorami.

a) Rejestr Przedpoborowych i Poborowych powiązany jest z Rejestrem Kart osobowych mieszkańca.

b) Rejestr Oświadczenia o stanie majątkowym radnych funkcjonuje jako niezależny zbiór.

c) Rejestr Skarg i wniosków funkcjonuje jako niezależny zbiór.

d) Rejestr Ewidencja podatków, płatników i dłużników powiązany jest z Rejestrem Zbiór kart osobowych mieszkańca oraz z Rejestrem Ewidencja gruntów i budynków. 

e) Rejestr Zaświadczeń powiązany jest z Rejestrem Ewidencja podatków, płatników i dłużników.

f) Rejestr Zbiór kart osobowych mieszkańca powiązany jest z Rejestrem Ewidencja gruntów i budynków, Rejestrem Przedpoborowych i poborowych, Rejestrem Ewidencja podatków, płatników i dłużników, Rejestrem Sołectwa.

g) Rejestr Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powiązany jest z Rejestrem Ewidencja gruntów i budynków, Rejestrem Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości.

h) Rejestr Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości powiązany jest z Rejestrem Ewidencja gruntów i budynków.

i) Rejestr Ewidencja gruntów i budynków powiązany jest z Rejestrem Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości, Rejestrem Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

j) Rejestr Dziennik korespondencyjny funkcjonuje jako niezależny zbiór

k) Rejestr Sołectwa powiązany jest z Rejestrem Zbiór kart osobowych mieszkańca.

VI. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

1. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.

a) Rejestr Przedpoborowych i Poborowych


Rejestr Kart osobowych mieszkańca

Rejestr Przedpoborowych i poborowych










b) Rejestr Oświadczenia o stanie majątkowym radnych.


Rejestr Oświadczenia o stanie majątkowym radnych










Radni







c) Rejestr Skarg i wniosków.


Rejestr Skarg i wniosków











Mieszkańcy, obywatele, petenci








d) Rejestr Ewidencja podatków, płatników i dłużników.



Starostwo Powiatowe w Ostródzie







Rejestr Zbiór kart osobowych mieszkańca

Rejestr Ewidencja gruntów i budynków







Rejestr Ewidencja podatków, płatników i dłużników







e) Rejestr Zaświadczeń.


Rejestr Ewidencja podatków, płatników i dłużników


Rejestr Zaświadczeń








f) Rejestr Zbiór kart osobowych mieszkańca.



Rejestr Zbiór kart osobowych mieszkańca








Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Rejestr Przedpoborowych i poborowych








Rejestr Ewidencja gruntów i budynków
Rejestr Ewidencja podatków, płatników i dłużników

Rejestr Sołectwa








g) Rejestr Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Rejestr Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu












Rejestr Ewidencja gruntów i budynków
Rejestr Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości







h) Rejestr Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości.

Rejestr Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości

Rejestr Ewidencja gruntów i budynków









i) Rejestr Ewidencja gruntów i budynków.

Rejestr Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości
Rejestr Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Rejestr Ewidencja gruntów i budynków







Starostwo Powiatowe w Ostródzie







j) Rejestr Dziennik korespondencyjny funkcjonuje jako niezależny zbiór



Rejestr Dziennik korespondencyjny











Mieszkańcy, obywatele, petenci








k) Rejestr Sołectwa powiązany jest z Rejestrem Zbiór kart osobowych mieszkańca.


Sołectwa

Rejestr Zbiór kart osobowych mieszkańca






VII. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności danych przetwarzanych w urzędzie

 
A. Środki ochrony fizycznej

1. Dostęp do pomieszczeń, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych jest nadzorowany przez pracowników ochrony i dozorców w godzinach pracy urzędu i w godzinach pracy obsługi sprzątającej. Natomiast w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy budynek jest monitorowany przez zintegrowany system przeciwpożarowo - włamaniowy, który jest połączony wraz z zespołem kamer monitorujących z zewnętrzną firmą zwaną weryfikatorem zdarzeń, która podejmuje decyzje, jakie czynności podjąć i jakie służby wezwać w momencie zadziałania któregoś z powyższych systemów alarmowych. 

2. Urządzenia służące do przetwarzania danych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami patentowymi.

3.  Pomieszczenie serwerowni wyposażono w system bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwwłamaniowego, przed zalaniem. Okno zabezpieczone kratą, ponadto w serwerowni zainstalowano 3 rodzaje czujek reagujących na pojawienie się wody, dymu, ruchu i czujka reagująca na częstotliwość bitego szkła.

4. Wszystkie pomieszczenia urzędu wyposażono w pasywne urządzenia alarmowe reagujące na pojawienie się dymu, ruchu, a dodatkowo w piwnicy i parterze zamontowano czujniki reagujące na częstotliwość bitego szkła.

5. W pokoju Nr 113a zastosowano kasę pancerną, m.in. do przechowywania kopii zapasowych i wymiennych nośników danych.

6. Dostęp do pokoju Nr 113a  jest zabezpieczony opuszczaną stalową żaluzją na okno kasowe, a dodatkowo na drzwiach zamontowano zamek elektromagnetyczny na kod.

7. W pokojach nr 4 i 21 zainstalowano system zamka elektronicznego otwieranego na hasło.

8. W wszystkie okna piwnicy budynku zabezpieczone są kratami. 


B.  Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności 
i rozliczalności danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostróda.

1. Zastosowano niszczarki dokumentów.

2.  Wszystkie jednostki centralne wraz z monitorami są wpięte w wydzielony centralny system zasilania, który podłączony jest do zbiorczego UPSa awaryjnego, pełniącego funkcję potrzymania zasilania w razie jego zaniku oraz pełniącego funkcję filtra przeciw przepięciowego i przeciwzwarciowego. 

1) Do wydzielonego systemu zasilania pod żadnym pozorem nie można podłączać innych urządzeń, a w szczególności czajników elektrycznych. Jedynymi urządzeniami, które mogą być wpięte w system wydzielonego awaryjnego zasilania jest jednostka centralna i monitor komputerowy, pozostałe urządzenia należy podłączać do pozostałych gniazd elektrycznych oznaczonych jako „zwykłe”. Wolne gniazda w wydzielonym systemie elektrycznym zabezpieczono fizycznie przed nieautoryzowanym podłączeniem urządzeń.

2) W momencie wystąpienia zaniku napięcia centralny UPS poinformuje użytkownika o tym zdarzeniu i da użytkownikowi określony czas na prawidłowe wyłączenie komputera, co należy uczynić natychmiast. Po upływie określonego czasu komputer zostanie automatycznie i prawidłowo zamknięty nawet bez zgody użytkownika, a także w momencie jego nieobecności na stanowisku komputerowym.

3. Dane są przetwarzane w sposób scentralizowany z serwera zlokalizowanego w serwerowni, a wszystkie kopie bezpieczeństwa kopiowane są i kompresowane w sposób automatyczny do lokalnego komputera ABI skąd archiwizuje się je przenosząc na dyski DVD. W każdym momencie dane znajdują się co najmniej w dwóch źródłach.  

4. Monitory komputerowe powinny być tak usytuowane, aby uniemożliwić odczytanie z nich chronionych danych przez osoby nieuprawnione.

5. Stanowiska dostępu do chronionych danych, powinny mieć włączoną opcję automatycznego wyłączania monitorów po upływie 5 minut czasu nie aktywności użytkownika tzw. wygaszasz ekranu. W razie konieczności i na wyraźne polecenie danego użytkownika, ASI ustawia wygaszacz dodatkowo z blokadą hasłem danej jednostki centralnej.

6. Komputery, za pomocą, których przetwarza się bądź przechowuje dane osobowe są włączone do sieci lokalnej (Ethernet) w topologii gwiazdy. Sieć zabezpieczono wysokiej klasy routerem sprzętowym uniemożliwiającym dostęp z zewnątrz.


C. Środki ochrony w ramach oprogramowania systemu niezbędne do zapewnienia poufności, integralności 
i rozliczalności danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostróda.

1. Stosowane są następujące metody zabezpieczenia dostępu do danych i ich przetwarzania poprzez:

1) Posługiwanie się swoimi stałymi „loginami" oraz „hasłami" i do nieudostępniania ich osobom trzecim. 

2) Uprawnienia do zakładania nowych użytkowników, nadawania loginów i przypisywania haseł bądź zmiany haseł, ma tylko i wyłącznie ASI.

3) W systemie informatycznym stosuje się uwierzytelniania dwustopniowe, na poziomie dostępu do sieci lokalnej i dostępu do aplikacji za pomocą przydzielonych loginów i haseł.

4) Hasło nie może być powtórnie użyte wcześniej niż po 15 - tej zmianie hasła.

5) Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów telefonów.

6) Hasło nie może być ujawnione nawet po utracie przez nie ważności.

7) W razie podejrzenia, że hasło jest znane osobom trzecim, należy powiadomić o tym ASI, i hasło zmienić.

8) Każdy pracownik Urzędu Gminy mający uprawnienia i możliwości zmiany swojego hasła w biosie, programie czy wygaszaczu ekranu ma obowiązek w trybie pilnym powiadomić o tym ASI.

9) Ze względu na łatwość identyfikacji jednostki centralnej z której potencjalnie można dokonać szkodliwych działań na bazach danych użytkowanych w Urzędzie Gminy, to w dobrze pojętym interesie każdego użytkownika jest nie udostępnianie osobom trzecim swoich loginów i haseł dostępowych do aplikacji bazodanowych.

2. W zakresie procedur zabezpieczania i archiwizacji danych stosuje się:

1) ASI dokonuje codziennych archiwizacji wszystkich systemów bazodanowych i programowych będących w użyciu w systemie informatycznym w Urzędzie Gminy Ostróda. 

2) Natomiast dane w postaci dokumentów tekstowych popularnie nazywanych dokumentami word lub innymi podobnymi, a znajdującymi się lokalnie na każdej jednostce centralnej urzędu nie podlegają archiwizacji. Archiwizacja i zabezpieczenie ich może nastąpić po wyraźnym zgłoszeniem takiej konieczności przez użytkownika danej jednostki centralnej do Administratora ASI. 

3) Archiwizowanie bazy danych musi umożliwiać zapewnienie trwałości zapisu informatycznego przez czas nie krótszy niż 5 lat.

4) Codzienne archiwa są zapisywane przez ASI na dysku twardym, natomiast po osiągnięciu odpowiedniej ilości tych danych, są nagrywane na nośnik optyczny (płyta DVD), która jest opisywana włącznie z nadaniem okresu których te dane dotyczą, a następnie jest dołączana do opakowania z innymi archiwami z poprzednich okresów w kasie pancernej pok. 113a.

5) Oprócz codziennych kopii bezpieczeństwa wykonuje się kopie zapasowe w cyklu rocznym i na wyraźne życzenie w ciągu dnia.

3. Przeglądy i konserwacja zbiorów danych polegająca na wykonywaniu indeksowania powinna być dokonywana codziennie po rozpoczęciu dnia pracy przez poszczególnych użytkowników danego oprogramowania, bazodanowego, a w przypadku wystąpienia błędów należy niezwłocznie powiadomić o tym pozostałych użytkowników systemu, a w szczególności ASI.

4. Każda jednostka centralna, bądź komputer przenośny w Urzędzie Gminy Ostróda mają zainstalowane licencjonowane oprogramowanie, a dodatkowo na wszystkich stanowiskach komputerowych funkcjonuje oprogramowanie antywirusowe, które nie dopuszcza do przedostania się do systemu szkodliwego oprogramowania. Natomiast zabezpieczenie sprzętowe polega na funkcjonowaniu urządzenia pod nazwą ROUTER, które nie dopuszcza do nieautoryzowanych włamań do systemów teleinformatycznych urzędu. 

5. Wszelkie operacje polegające na instalowaniu bądź odinstalowywaniu jakichkolwiek programów w jednostce centralnej bądź w komputerze przenośnym należą tylko i wyłącznie do kompetencji ASI. Wszelkie potrzeby zainstalowania jakiegokolwiek nowego oprogramowania należy bezwzględnie zgłaszać ASI Urzędu Gminy Ostróda. Za wszelkie implikacje prawne i pozaprawne w postaci braku licencji na oprogramowanie bądź uszkodzenie systemów teleinformatycznych i sieciowych urzędu w przypadku samodzielnego instalowania nieautoryzowanego oprogramowania ponosi użytkownik danej jednostki centralnej.

6. Dostęp fizyczny do bazy danych osobowych zastrzeżony jest wyłącznie dla ASI urzędu pełniącego także obowiązki ABI.

7. Dostęp do systemu sieciowego umożliwia uprawnionym użytkownikom końcowym dostęp do danych osobowych jedynie za pośrednictwem aplikacji sieciowej Suse Linux Enterprise Server 10, która pozwala zdefiniować odpowiednie prawa dostępu i zakres możliwych modyfikacji w udostępnionych zasobach sieciowych.


D. Środki organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostróda.

1. Ustalono instrukcję zarządzania systemem informatycznym w urzędzie.

2. Wójt pełniący zadania Administratora Danych Osobowych (ADO) w urzędzie wyznaczył Zarządzeniem Administratora Danych Osobowych Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2003r., Pana Artura Jabłonkę na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który w urzędzie pełni także obowiązki Administratora Systemów Informatycznych (ASI).

3. ABI prowadzi rejestr wszystkich haseł w formie papierowej, na bieżąco wprowadza w nim zmiany i przechowuje go w kasie pancernej w pok. nr 113a. 

4. Każdy pracownik urzędu mający uprawnienia i możliwości zmiany swojego hasła w biosie, programie czy wygaszaczu ekranu ma obowiązek w trybie pilnym powiadomić o tym ABI.

4. ABI prowadzi rejestr wystawionych przez niego i podpisanych przez ADO upoważnień dla pracowników urzędu w celu dopuszczenia ich do przetwarzania danych osobowych, bądź do przebywania w pomieszczeniach gdzie przetwarza się dane osobowe pod nieobecność osób upoważnionych do przetwarzania tych danych. 

5. Oryginalne dokumenty upoważnień dołączane są do dokumentacji personalnej pracownika.

6. Pracownicy urzędu nie posiadający wymaganych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, bądź do przebywania w pomieszczeniach gdzie przetwarza się dane osobowe pod nieobecność osób upoważnionych do przetwarzania tych danych, w procesie uzyskiwania tych upoważnień zgłaszają się do ABI w celu odbycia szkolenia w zakresie obwiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych, a następnie świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z tej ustawy podpisują odpowiednie oświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i zaznajomienie się ze wszystkimi implikacjami wynikającymi z jej realizacji.  

7. Oryginalne dokumenty oświadczeń wydawane przez ABI potwierdzające odbycie szkolenia i zaznajomienie się ze wszystkimi implikacjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych muszą być włączone do dokumentacji personalnej pracownika, natomiast kopie tych dokumentów przechowuje ABI. 


E. Procedura postępowania w przypadku naruszenia dostępu do danych i ich integralności

1. Każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu chronionych danych, która stwierdzi lub podejrzewa naruszenie zabezpieczeń powinna niezwłocznie powiadomić o tym ASI oraz inną upoważnioną przez niego osobę.

2. ASI dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia sporządzając raport, który powinien zawierać w szczególności:

1) Wskazanie osoby powiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób zaangażowanych lub odpytanych w związku z naruszeniem;
2) Określenie czasu i miejsca naruszenia i powiadomienia;
3) Określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia;
4) Wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do wyboru metody postępowania i opis podjętego działania;
5) Wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia;
6) Ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego.

3. Raport, o którym mowa w pkt. 2, ASI niezwłocznie przekazuje ADO, który zapoznaje się z przyczynami i konsekwencjami zdarzenia.

4. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu ASI zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze, a w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych.

5. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy prowadzonej przez kierownictwo Urzędu Gminy Ostróda i ASI.

6. Analiza, o której mowa w pkt. 2, 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.

7. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, należy wyciągnąć konsekwencje regulowane ustawą.

8. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym ASI.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.

2. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym ABI.

3. Orzeczona kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia ABI nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), rozporządzenia 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. Nr 100, poz. 1024).

