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Szanowni Państwo,
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych to jeden z kluczowych
obowiązków administratorów danych. Powiatowy Urząd Pracy jako administrator danych musi
spełniać nie tylko wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, tj. rozporządzeniu 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, ale również stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. 2012 poz. 526), zwanym dalej
rozporządzeniem KRI. Rozporządzenie to nakłada na podmioty publiczne oraz realizujące
zadania publiczne obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku audytu w zakresie
przetwarzania informacji.
Z raportu NIK wynika, że choć wiele podmiotów spełnia wymogi z przepisów o ochronie
danych osobowych (posiada politykę bezpieczeństwa informacji oraz wdrożone określone
w niej środki bezpieczeństwa informacji) to nie spełnione są wszystkie wymogi z przepisów
rozporządzenia KRI!
Dlaczego ważne są przepisy rozporządzenia KRI?
Przepisy te są zatem bardzo istotne bo wskazują na wiele elementów, które powinny znaleźć
się w posiadanych w jednostkach dokumentach i być wdrożone, związanych z ustanowieniem
i zarządzaniem systemem bezpieczeństwa, takich jak:
 zarządzanie kontrolą dostępu,
 unikanie zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych zapisanych na nośnikach
papierowych jak i w systemach informatycznych,
 ochroną pomieszczeń, w których zlokalizowane są przetwarzane dane,
 ochroną przed zagrożeniami z sieci zewnętrznej, w tym ochrona antywirusową,
 wykonywanie działań administracyjnych w odniesieniu do wykorzystywanych systemów
związanych z ich aktualizacją, głównie w kontekście pojawiających się zagrożeń
z wykrywanymi lukami ich bezpieczeństwa.
Z badań NIK wynika, że w 62.5 % objętych kontrolą jednostek, nie opracowano Polityki
Bezpieczeństwa Informacji, lub opracowana i wdrożona polityka nie obejmują wielu
elementów, o których mowa w rozporządzeniu KRI. Do najczęściej spotykanych uchybień
należały:
 Brak wykazu sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania informacji
obejmującego ich rodzaj i konfigurację – brak realizacji wymogu zawartego w § 20
ust 2 pkt 2 rozporządzenia KRI. Wg raportu NIK ww. inwentaryzacja nie była
prowadzona w w 17,4 % objętych kontrola podmiotów;
 Nieprawidłowości w sporządzaniu i przechowywaniu kopii zapasowych (ok 20%
objętych kontrola NIK podmiotów);
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Brak obligatoryjnego wskazania działań jakie należy wykonywać w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym: dbałości o aktualizacje
oprogramowania, minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, kontroli
zgodności systemów teleinformatycznych odpowiednimi normami i politykami
bezpieczeństwa, redukcji ryzyk wynikających z opublikowanych podatności
technicznych systemów teleinformatycznych;
Brak wytycznych w zakresie sposobu i zakresu prowadzenia dzienników systemowych,
w których odnotowuje się obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów
systemowych polegających na dostępie do: 1) systemu z uprawnieniami
administracyjnymi, 2) konfiguracji systemu w tym konfiguracji zabezpieczeń,
3) przetwarzanych w systemach danych podlegającej prawnej ochronie w zakresie
wymaganym przepisami prawa – wymóg zawarty w § 21 rozporządzenia KRI.

Te wszystkie elementy zatem muszą się znaleźć w opracowanej w jednostce dokumentacji aby
nie naruszać przepisów rozporządzenia KRI.
Wykonanie oferowanego audytu pozwoli kierownictwu jednostki wyeliminować wiele
istniejących nieprawidłowości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
wymaganym przepisami ww. rozporządzeń oraz wskaże optymalny sposób ich usunięcia.
Zalecenia i rekomendacje wskazane w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu wskażą
działania jakie należy wykonać w celu doprowadzenia do pełnej zgodności z przepisami prawa
odnoszącymi się zarówno do bezpieczeństwa informacji jak i ochrony danych osobowych.
Ponadto wykonanie oferowanego audytu co najmniej jeden raz w roku, sprawi, że zlecająca go
jednostka dopełniła wymagania określone w § 20 ust 2 pkt 14 rozporządzenia KRI.
Audytor:
Dr inż. Andrzej Kaczmarek jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W
1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki AGH. Od czasu ukończenia studiów w roku 1977 do roku 1997 dr inż. A.
Kaczmarek związany był ze środowiskiem akademickim. W latach 1978-1997 był pracownikiem
naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów
badawczych z dziedziny systemów ekspertowych i lingwistyki komputerowej. W latach 19951998 pracę naukowo badawczą łączył z praktyką w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym
pracując na stanowisku kierownika działu programowania, gdzie odpowiedzialny był za
wdrożenia, projektowanie i rozwój systemów informatycznych w energetyce dystrybucyjnej.
Od 1998 r. jest dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się nadzorem
merytorycznym nad rozwojem systemów informatycznych Biura GIODO oraz systemami
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od roku 1999 uczestniczy w pracach
międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in
Telecommunications), zajmującej się ochroną danych osobowych w telekomunikacji. W latach
2004-2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. W latach 1999 – 2009 czynnie uczestniczył w pracach
Komitetu Technicznego PKN nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
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oraz Podkomitetu PKN ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS).
Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem przetwarzania informacji oraz ocenie
funkcjonalności systemów teleinformatycznych stosowanych do przetwarzania danych
osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. Od 2008 r. uczestniczy w pracach
Podgrupy technologicznej działającej w ramach Grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych, powołanej na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz
ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie im Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Uniwersytecie Łódzkim oraz Akademii Leona Koźmińskiego.
Audytor posiada certyfikat CISA uprawniający do wykonywania czynności
audytowych określony w ustawie o finansach publicznych oraz w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10
września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do
przeprowadzania kontroli projektów informatycznych i systemów
teleinformatycznych (Dz. U. 201-0. 177.1195).

Cel przeprowadzonego audytu:
1.
Weryfikacja dokumentacji przetwarzania informacji w audytowanej jednostce
w zakresie:
a)
klasyfikacji przetwarzanych informacji,
b)
opisu wyników przeprowadzonej oceny ryzyka na jakie są narażone przetwarzane
informacje,
c)
opisu zastosowanych w jednostce technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa, których celem jest zabezpieczenie przetwarzanych informacji przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.
Oględziny i analiza użytkowanych w jednostce systemów informatycznych w zakresie
kategorii i celów przetwarzania danych oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa, w tym
ocena ich zgodności z:
a)
warunkami jakie powinny spełniać systemy informatyczne określone w 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. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), oraz
b)
wymaganiami określonymi w przepisach 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 (Dz. U. 2012 poz. 526).
3.
Wskazanie nieprawidłowości w dokumentacji oraz zastosowanych procedurach
w stosunku do wymagań wskazywanych w przepisach prawa oraz, co najważniejsze, wskazanie
nieprawidłowości w zarządzaniu bezpieczeństwem przetwarzanych informacji, które mogą
skutkować dla kierownictwa jednostki określonymi sankcjami prawnymi i dyscyplinarnymi oraz
narazić jednostką na straty finansowe i utratę zaufania.
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Wyniki audytu:
W wyniku przeprowadzonego audytu klient otrzymuje sprawozdanie opisujące stan faktyczny
w zakresie realizacji wymagań określonych w ww. przepisach prawa oraz rekomendacje
i zalecenia w zakresie uzupełnienia posiadanej dokumentacji przetwarzania informacji (w tym
danych osobowych) o niezbędne elementy, o których mowa w ww. przepisach prawa oraz
uzupełnienia środków bezpieczeństwa do poziomu zgodnego z przyjętymi dla danego rodzaju
zagrożeń standardami i normami.
Koszt oferowanego audytu: DO USTALENIA
Wymagane dokumenty oraz wymagani pracownicy jednostki:
Podczas wykonywania czynności audytu w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
o którym mowa w § 20 ust 2 pkt 14 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) niezbędne jest przedstawienie
dokumentów jak poniżej oraz obecność następujących osób:
1.
Wymagane dokumenty:
polityka bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, ewidencje
użytkowanych urządzeń informatycznych, oprogramowania i ich konfiguracji, procedury
tworzenia kopii zapasowych, procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych, procedury nadawania uprawnień do korzystania z systemów informatycznych,
instrukcje i procedury związane z zapewnieniem ciągłości działania systemów informatycznych.
2.
Wymagana obecność osób:
Dyrektor, kierownik jednostki lub inna osoba np. członek zarządu uprawniony do
reprezentowania jednostki w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych
informacji w tym bezpieczeństwa danych przetwarzanych przy wykorzystaniu systemów
informatycznych.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, o którym mowa w art. 36 a ustawy o ochronie
danych osobowych – jeśli został powołany lub jego zastępcy.
Administratorzy systemów informatycznych użytkowanych w jednostce.
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