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Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych  

 

INSTRUKCJA  ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM  

SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych, zwana dalej Instrukcją ZSI, obejmuje swoim zakresem 

wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej SGH, w szczególności 

zaś:  

1) Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD;  

2) Administratorów Systemów Informatycznych, zwanych dalej ASI;  

3) bezpośrednich przełożonych osób przetwarzających dane osobowe;  

4) inne osoby wskazane przez Administratora.  

2. Instrukcja ZSI ma zastosowanie także do podmiotów zewnętrznych i osób 

fizycznych, które współpracując z SGH współuczestniczą w procesie przetwarzania 

danych osobowych, a w szczególności:  

1) podmiotów, którym udostępniono dane osobowe;  

2) podmiotów, którym na podstawie umów zawartych z nimi przez SGH 

przekazano lub udostępniono dane osobowe do przetwarzania;  

3) przedsiębiorców świadczących na rzecz SGH usługi związane z konserwacją 

systemu informatycznego;  

4) innych osób, niebędących pracownikami SGH, wykonujących usługi na rzecz 

SGH na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

Rozdział 2 

Definicje 

§ 2 

Następującym terminom użytym w Instrukcji ZSI nadaje się znaczenie, jak niżej: 
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1) system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 

procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych  

w celu przetwarzania danych osobowych przez SGH; 

2) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem na terenie SGH;  

3) ASI – osoba zarządzająca systemem informatycznym i korzystająca z niego na 

podstawie rozszerzonych uprawnień administracyjnych; 

4) użytkownik – osoba korzystająca z systemu informatycznego na podstawie 

nadanych jej uprawnień przez ASI. 

 

Rozdział 3  

Procedury nadawania uprawnie ń do przetwarzania danych osobowych  

i rejestrowania tych uprawnie ń w systemach informatycznych  

§ 3 

1. Do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym mogą mieć 

dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych w SGH. 

2. Na wniosek przełożonego użytkownika, ASI rejestruje użytkownika w systemie 

informatycznym poprzez założenie konta oraz nadanie odpowiednich uprawnień. 

3. ASI wyrejestrowuje lub ogranicza uprawnienia użytkownika:  

1) na wniosek przełożonego użytkownika;  

2) na polecenie Administratora lub na podstawie zalecenia IOD; 

3) samodzielnie, w przypadku stwierdzenia incydentów mających negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemie informatycznym;  

4) w przypadku ustania zatrudnienia użytkownika w SGH. 

4. Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w SGH są okresowo 

weryfikowane. W przypadku wystąpienia incydentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, 

weryfikacja następuje niezwłocznie. 
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Rozdział 4  

Metody i środki uwierzytelnienia oraz zarz ądzanie nimi   

§ 3  

System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, jest wyposażony  

w mechanizmy uwierzytelnienia użytkownika oraz kontroli dostępu do zasobów 

(autoryzacji).  

§ 4 

1. Identyfikator (login) przyznaje się wszystkim użytkownikom systemu 

informatycznego. 

2. Identyfikator użytkownika składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub 

innych, jednoznacznie identyfikujących w użytkownika w systemie. 

3. Posługiwanie się identyfikatorem innej osoby jest zabronione.  

§ 5 

1. W przypadku, gdy do uwierzytelnienia użytkowników w systemie używa się hasła, 

powinno ono składać się z co najmniej 10 znaków i zawierać małe litery wielkie 

litery, cyfry i znaki specjalne. 

2. Użytkownik sam ustala hasło dostępu, które ma obowiązek zmieniać co najmniej 

raz na 60 dni. 

3. Hasło nie może być ujawniane osobom trzecim. 

4. Hasło dostępu nie powinno być pokazywane na ekranie monitora w formie jawnej.  

5. W wypadku podejrzenia lub stwierdzenia ujawnienia hasła, użytkownik ma 

obowiązek niezwłocznie je zmienić. 

§ 6 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane w systemie 

informatycznym przy użyciu jego identyfikatora i hasła.  

§ 7 

Dopuszcza się możliwość stosowania do uwierzytelnienia i kontroli dostępu innych 

środków niż identyfikator i hasło (np.: karta mikroprocesorowa lub metody 

biometryczne) o ile zapewniają nie gorsze niż login i hasło zabezpieczenie systemów 

informatycznych. 
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Rozdział 5  

Procedury rozpocz ęcia, zawieszenia i zako ńczenia pracy przez u żytkowników 

systemów  informatycznych  

§ 8 

1. Użytkownik przystępując do przetwarzania danych osobowych, powinien 

zalogować się w systemie informatycznym, posługując się swoim identyfikatorem 

i hasłem oraz uwzględniając następujące okoliczności:  

1) system informatyczny może ograniczać liczbę nieudanych prób wprowadzenia 

do niego hasła;  

2) po przekroczeniu określonej liczby prób logowania może zostać zablokowany 

dostęp do systemu informatycznego na poziomie użytkownika lub znacząco 

może zostać spowolniona możliwość dokonywania kolejnych prób wpisania 

hasła. 

2. Przetwarzając dane osobowe w systemie użytkownik zobowiązany jest do 

wykonywania czynności mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa 

poprzez:  

1) ustawienie monitorów w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym 

podgląd ekranów;  

2) blokowania hasłem możliwości korzystania z komputera w przypadku 

opuszczenia stanowiska pracy. 

3. Po zakończeniu pracy w systemie informatycznym użytkownik zobowiązany jest:  

1) zamknąć wszystkie używane programy; 

2) zamknąć system informatyczny przez polecenie „Zamknij" lub inne czynności 

skutkujące jego wyłączeniem i zaczekać na poprawne wyłączenie się systemu; 

3) upewnić się, że żadne nośniki informacji zawierające dane osobowe nie zostały 

pozostawione bez zabezpieczenia.  

 

Rozdział 6  

Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych  osobowych oraz 

programów i narz ędzi słu żących do ich przetwarzania  

§ 9 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych tworzy się 

kopie zapasowe danych przetwarzanych w systemach informatycznych.  
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2. Kopie zapasowe tworzy się w trybie adekwatnym do charakteru poszczególnych 

zasobów. 

3. Wykonywanie kopii zapasowych planują, koordynują i wykonują ASI.  

 

Rozdział 7  

Sposób, miejsce i okres przechowywania elektroniczn ych no śników informacji 

zawieraj ących dane osobowe oraz kopii zapasowych   

§ 10 

1. Elektroniczne nośniki informacji oraz wydruki zawierające dane osobowe 

przechowuje się odpowiednio w urządzeniach do tego przeznaczonych albo  

w meblach zamykanych na klucz.  

2. Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zapewniających im właściwą 

ochronę przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

3. Czas przechowywania kopii zapasowych zależy od charakteru danego zasobu,  

i o ile przepisy nie stanowią inaczej, jest określany przez ASI. Kopie zapasowe 

usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.  

§ 11 

1. Kopie zapasowe i elektroniczne nośniki informacji przeznaczone do fizycznej 

likwidacji, w tym także takie, które uległy uszkodzeniu, należy zniszczyć 

mechanicznie, w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie.  

2. Niszczenie nośników o parametrach lub w ilościach przekraczających możliwości 

techniczne niszczarek biurowych, będących na wyposażeniu SGH, zleca się 

wyspecjalizowanemu podmiotowi. Upoważniony pracownik SGH powinien być 

obecny przy procesie niszczenia, którego zrealizowanie potwierdza się protokołem 

podpisanym przez tego pracownika oraz przez podmiot, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim.  

3. Zamówienie usługi, o której mowa w ust. 2, odbywa się w porozumieniu z IOD i pod 

nadzorem ASI lub pracowników innych działów wskazanych przez ich kierowników. 

§ 12 

1. Osoby użytkujące komputery przenośne, które są wykorzystywane do 

przetwarzania danych osobowych, zobowiązane są do zachowania szczególnej 

ostrożności podczas ich transportu i przechowywania.  
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2. Komputery przenośne wynoszone poza teren SGH muszą mieć 

zaimplementowane zabezpieczenia kryptograficzne. 

3. Zalecaną metodą pracy z danymi osobowymi za pomocą komputerów przenośnych 

jest wykorzystywanie zdalnego dostępu do systemu informatycznego.  

 

Rozdział 8   

Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed  działalno ścią wirusów 

komputerowych, nieuprawnionym dost ępem oraz awari ą zasilania   

§ 13 

1. Elementy systemu informatycznego, które mogą być podatne na wirusy 

komputerowe, wyposaża się w mechanizmy ochrony antywirusowej.  

2. Zarządzanie mechanizmami ochrony antywirusowej jest obowiązkiem ASI, który 

wykonując go w szczególności: 

1) określa warunki działania oprogramowania przy zachowaniu maksymalnej 

efektywności; 

2) instaluje i konfiguruje moduły bazy antywirusowej;  

3) uaktualnia sygnatury wirusów w bazie antywirusowej.  

§ 14 

1. Dane osobowe przetwarzane na stanowiskach użytkowników zabezpiecza się 

adekwatnie do zagrożeń w danej lokalizacji przez stosowanie środków ochrony na 

wypadek zakłóceń w zasilaniu energią elektryczną.  

2. Dane osobowe przetwarzane w bazach umieszczonych na serwerach zabezpiecza 

się przed zanikiem napięcia wykorzystując centralne UPS.  

§ 15  

ASI ma obowiązek realizacji przedsięwzięć mających na celu wdrażanie technicznych 

i logicznych zabezpieczeń chroniących system przed nieuprawnionym dostępem do 

danych, stosownie do rodzajów poszczególnych zasobów. 

§ 16 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności działania infrastruktury 

informatycznej SGH, zakazuje się samowolnego instalowania i korzystania  

z następujących prywatnych urządzeń sieciowych w budynkach SGH: 

1) urządzeń typu: przełącznik ethernetowy (switch), router, firewall, print server itp; 

2) urządzeń udostępniających sieci Wi-Fi, z wyłączeniem osobistych hotspotów 

małej mocy (np. prywatnych telefonów komórkowych); 
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3) bramek VoIP; 

4) urządzeń umożliwiających świadczenie usług sieciowych, w tym DHCP, DNS, 

BOOTP oraz P2P; 

5) innych urządzeń mogących zakłócić pracę sieci informatycznej SGH. 

§ 17 

Osoby korzystające z prywatnych komputerów, laptopów lub innych urządzeń w sieci 

informatycznej SGH, są zobowiązane do:  

1) aktualizowania na bieżąco systemu operacyjnego tych urządzeń; 

2) zainstalowania poprawek bezpieczeństwa oprogramowania zainstalowanego  

w tych urządzeniach, zalecanych przez producentów oprogramowania; 

3) zainstalowania i aktualizowania oprogramowania antywirusowego. 

§ 18 

SGH może bez ostrzeżenia ograniczyć, zmodyfikować lub odłączyć dostęp wszelkich 

bądź poszczególnych urządzeń do infrastruktury informatycznej SGH w przypadku 

stwierdzenia zagrożeń lub prowadzonej diagnostyki związanej z zagrożeniami.  

 

Rozdział 9   

Procedury wykonywania przegl ądów i konserwacji systemów oraz no śników   

informacji słu żących do przetwarzania danych osobowych   

§ 19 

Wykonywanie przeglądów i konserwacja systemu informatycznego, realizowana jest 

przez ASI i ma na celu:  

1) sprawdzenie działania technicznych zabezpieczeń;  

2) sprawdzenie funkcjonalności i jakości pracy;  

3) sprawdzenie i określenie przydatności elektronicznych nośników informacji;  

4) zakwalifikowanie urządzeń do naprawy.  

 

Rozdział 10  

Sposoby realizacji w systemie wymogów dotycz ących przetwarzania danych   

§ 20 

1. Odnotowywanie w systemie informacji dotyczących: 

1) daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu 

informatycznego;  
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2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu 

informatycznego, chyba że dostęp do systemu posiada tylko jedna osoba, 

następuje automatycznie, po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji 

wprowadzania danych.  

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych, w co najmniej dwóch systemach 

informatycznych, wymagania dotyczące odbiorców, którym dane osobowe zostały 

udostępnione, mogą być realizowane w jednym z nich lub w odrębnym systemie 

informatycznym przeznaczonym do tego celu, chyba że system używany jest do 

przetwarzania danych w zbiorach jawnych. 

 


