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Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Rygorowi Instrukcji Zarządzania Systemem 
Informatycznym podlegają także dane powierzone przez Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym do 
przetwarzania na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz 
dane osobowe, których Urząd Gminy jest odbiorcą.
4. Sprzęt służący do przetwarzania zbioru danych osobowych w Urzędzie Gminy w Brudzeniu 
Dużym składa się: z komputerów stacjonarnych, z laptopów (komputerów przenośnych) oraz 
z serwerów. Sprzęt, o którym mowa jest podtrzymywany przez UPS zapewniający odpowiedni 
czas pracy systemu.
Programy zainstalowane na komputerach obsługujących przetwarzanie danych osobowych są 
użytkowane z zachowaniem praw autorskich i posiadają aktualne licencje.
5. Sieć komputerowa służąca do przetwarzania danych osobowych posiada zapewnione 
prawidłowe zasilanie energetyczne gwarantujące właściwe i zgodne z wymaganiami producenta 
działanie sprzętu komputerowego.
6. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do używania jedynie legalnego oprogramowania
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów niniejszego dokumentu 
rozstrzygane są na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych 
osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

1.2 Wyjaśnienie terminów używanych w dokumencie

Przez użyte w Instrukcji określenia należy rozumieć:
1) ustawa — rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), zwana dalej „ustawą”;
2) RODO — rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”;

3) Administrator (danych) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele 
i sposoby przetwarzania danych osobowych, w ramach niniejszego dokumentu jest to Wójt 
Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży;

4) Administrator Systemów Informatycznych (ASI) -  rozumie się przez to osobę 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach 
informatycznych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób 
nieupoważnionych do systemów oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku 
stwierdzenia naruszeń w tych systemach. Administratora Systemów Informatycznych 
w Urzędzie Gminy powołuje Wójt;

5) Inspektor ochrony danych (IOD) — to osoba wyznaczona przez Administratora w celu 
informowania i doradzania Administratorowi i pracownikom w zakresie obowiązującego 
prawa o ochronie danych i niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania 
oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego. 
Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu Administratora lub wykonywać 
zadania na podstawie umowy o świadczenie usług;
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ROZDZIAŁ 2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych 
i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych

Celem procedury jest zapewnienie użytkownikom odpowiednich uprawnień do przetwarzania 
danych osobowych w systemach informatycznych, aby zredukować zagrożenie nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych i utraty poufności.

1. Każdy użytkownik systemu przed przystąpieniem, do przetwarzania danych osobowych musi 
zapoznać się z:

1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 
z późn. zm.);

3) Polityką bezpieczeństwa danych osobowych;
4) niniejszą Instrukcją.

2. Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych nadaje 
i wycofuje każdorazowo Administrator Systemów Informatycznych (ASI). Nadawanie uprawnień 
danemu pracownikowi odbywa się na podstawie e-maiTowej dyspozycji Zastępcy Wójta, który 
uzyskał zgodę Administratora. Zgoda udzielona za pośrednictwem poczty e-mail, musi wskazywać 
zakres uprawnień w poszczególnych systemach informatycznych
3. Osoby wskazane w punkcie 2 każdorazowo decydują czy istnieje konieczność (w celu 
wykonywania obowiązków służbowych) nadania uprawnienia do przetwarzania danych osobowych 
w systemach informatycznych danemu pracownikowi.
4. Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych może zostać 
nadane wyłącznie osobom, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 
Zakres uprawnienia (zakres dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemach 
informatycznych) nie może być szerszy niż w wydanym upoważnieniu.
5. Przydzielanie poszczególnym pracownikom uprawnień do przetwarzania danych osobowych 
w systemach informatycznych jest jednoznaczne z nadaniem im loginu oraz hasła tymczasowego 
pozwalającego na dostęp do danego systemu informatycznego. Użytkownik jest zobowiązany 
zmienić hasło przy pierwszym logowaniu. Logowanie do systemu informatycznego może odbywać 
się także w sposób automatyczny przy wykorzystaniu konta użytkownika za pośrednictwem 
którego zalogował się on na stacji roboczej do systemu operacyjnego.
6. Administrator Systemów Informatycznych prowadzi Rejestr nadanych uprawnień do 
przetwarzania danych w systemach informatycznych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej Instrukcji. Rejestr prowadzony jest w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej. Dozwolone 
jest prowadzenie ewidencji tylko w formie elektronicznej z zachowaniem ciągłości archiwizacji 
i corocznym wydrukiem papierowym.
7. Cofnięcie uprawnienia dostępu do danego systemu informatycznego następuje na podstawie 
zgody udzielonej za pośrednictwem poczty e-mail przez Zastępcę Wójta, który uzyskał zgodę 
Administratora. Administrator Systemów Informatycznych odnotowuje ten fakt w prowadzonym
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8. Autoryzacja dostępu do wszystkich programów przetwarzających dane osobowe następuje za 
pomocą loginu i hasła.
9. Dopuszcza się autoryzację do programów przetwarzających dane osobowe za pomocą konta 
użytkownika służącego do logowania się do systemu operacyjnego. W takim przypadku użytkownik 
uzyskuje dostęp do programu przetwarzającego dane osobowe po zalogowaniu się do systemu 
operacyjnego (bez dodatkowego logowania do programu).
10. Zarówno hasło tymczasowe jak i osobiste użytkownika musi się składać z minimum 8 znaków 
oraz spełniać minimum trzy z wymienionych warunków:

o minimum jedna duża litera, 
o minimum jedna mała litera,
o minimum jedna cyfra,
o minimum jeden znak specjalny (np. !, @, #, $, itd.).

Hasła zmieniane są przez użytkownika. Zmiana hasła musi następować nie rzadziej niż co 90 dni. 
Jeśli określony system nie wymusza zmiany hasła ze wskazaną częstotliwością, każdy użytkownik 
zobowiązany jest do jego samodzielnej zmiany co 90 dni. Użytkownik ma obowiązek zastosować 
minimum 24 unikatowe nowe hasła, zanim będzie mógł ponownie użyć starego hasła. Zabronione 
jest ustawianie opcji „pasword never expires”.
System informatyczny wyposażony jest w mechanizm pozwalający na wymuszenie jakości hasła. 
Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy, jako haseł 
wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych, numerów telefonów.
11. Dane osobowe przesyłane elektronicznie powinny być zabezpieczone hasłem. Hasło to 
powinno być wysyłane SMS’em lub oddzielnym e-maiTem. Wysyłanie seryjnych wiadomości 
e-mail wymaga zastosowania opcji „kopia ukryta”.
12.W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa haseł i innych identyfikatorów 
pozwalających na autoryzację w programach przetwarzających dane osobowe zabrania się 
stosowania jakichkolwiek programów i systemów umożliwiających zapamiętywanie 
identyfikatorów i haseł.
13.Dostęp do każdego z profili użytkowników ograniczony jest wyłącznie do jednego pracownika 
oraz Administratora Systemów Informatycznych.
14. W przypadku, gdy pracownik Urzędu zmienił stanowisko pracy lub ustał stosunek pracy, jego 
indywidualne uprawnienia do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych są wycofane przez 
wyłączenie konta użytkownika (w przypadku ustania stosunku pracy) lub zmienione do uprawnień 
odpowiednich do zakresu obowiązków (w przypadku zmiany stanowiska pracy).

ROZDZIAŁ 4. Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy 
przeznaczone dla użytkowników systemu

1. Przed rozpoczęciem pracy, w trakcie rozpoczynania pracy z systemem informatycznym oraz 
w trakcie pracy, każdy pracownik jest obowiązany do zwrócenia bacznej uwagi, czy nie wystąpiły 
objawy mogące świadczyć o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych.
2. Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje uruchomienie 
komputera, wprowadzenie identyfikatora i hasła w sposób minimalizujący ryzyko podejrzenia 
przez osoby nieupoważnione oraz ogólne stwierdzenie poprawności działania systemu.
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11. W przypadku stwierdzenia problemów z funkcjonowaniem systemu oraz niemożliwością 
wykonania żadnego z działań określonych powyżej, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie 
wezwać Administratora Systemów Informatycznych oraz pozostać przy stanowisku pracy do czasu 
jego przybycia lub do przybycia wyznaczonej przez niego osoby.
12. Krótkotrwałe przerwy w pracy bez opuszczania stanowiska pracy nie wymagają zamykania 
aplikacji i wylogowania się z systemu. Ekran monitora wygasza się sam po 15 minutach.
13. Kontynuacja pracy po powrocie powinna być możliwa jedynie po ponownym uwierzytelnieniu 
(w przypadku wylogowania) lub odblokowaniu systemu komputerowego przez wprowadzenie 
hasła.
14. Jakiekolwiek stanowisko komputerowe nie może pozostawać z uruchomionym i dostępnym 
systemem bez dozoru pracującego na nim użytkownika systemu.

S  Tryb zakończenia pracy
15. Zakończenie pracy przy komputerze polega na wybraniu odpowiedniego polecenia 
systemowego umożliwiającego zakończenie pracy. Zaleca się zamknięcie wszystkich programów
i zapisanie wszystkich otwartych plików. Użytkownik powinien zaczekać przy komputerze do 
chwili jego wyłączenia.
16. W przypadku zaniku napięcia, jeśli komputer wyposażony jest w zasilacz awaryjny UPS należy 
natychmiast zapisać dane, wylogować się z systemu i bezpiecznie zamknąć komputer.
17. W przypadku stwierdzenia problemów z funkcjonowaniem systemu oraz niemożliwością 
wykonania żadnego z działań określonych powyżej użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie 
wezwać ASI oraz pozostać przy stanowisku pracy do czasu jego przybycia lub do przybycia 
wyznaczonej przez niego osoby.

ROZDZIAŁ 5. Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz 
programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania

1. Zbiory danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, są dodatkowo 
zabezpieczane przed utratą lub uszkodzeniem za pomocą:

1) urządzeń zabezpieczających przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci;
2) tworzenia kopii zapasowych.

2. Kopie zapasowe tworzy się:
1) codziennie — w przypadku zbiorów, na których przetwarzane są dane osobowe (dotyczy 

baz danych aplikacji dziedzinowych);
2) nie rzadziej niż raz na kwartał — w przypadku całego systemu operacyjnego (dotyczy 

serwera).
3. Kopie zapasowe wykonywane są:

1) w przypadku baz danych aplikacji dziedzinowych: na osobnym dysku twardym znajdującym 
się w serwerze oraz dodatkowo na osobnym serwerze plików przeznaczonym do 
przechowywania kopii zapasowych;

2) w przypadku systemu operacyjnego (dotyczy serwera): na osobnym serwerze plików 
przeznaczonym do przechowywania kopii zapasowych. Administrator Systemów 
Informatycznych osobiście wykonuje kopie systemu operacyjnego (dotyczy serwera).
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w systemie. W takim przypadku użytkownik systemu zobligowany jest do natychmiastowego 
powiadomienia Administratora Systemów Informatycznych.
5. Administrator Systemów Informatycznych zobowiązany jest do dopilnowania, aby 
zainstalowany program antywirusowy był tak skonfigurowany, by automatycznie dokonywał 
aktualizacji bazy wirusów, a także by było zagwarantowane automatyczne sprawdzanie każdego 
komputera pod kątem ewentualnej obecności wirusów komputerowych.
6. Osoby użytkujące komputer przenośny, dopuszczony do przetwarzania danych osobowych, 
zobowiązane są w szczególności do:

1) zachowania szczególnej ostrożności podczas transportu i przechowywania komputera;
2) stosowania odpowiedniego hasła do systemu;
3) szyfrowania danych prawnie chronionych;

w celu zapobieżenia dostępowi do danych osobowych osobom nieupoważnionym.
7. Każda osoba przetwarzająca dane osobowe przy użyciu komputera została pouczona, aby 
w wypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących obniżenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
poinformowała o tym fakcie Administratora Systemów Informatycznych.
8. W Urzędzie zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim jak np. 
robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. Użyto system Firewall (sprzętowy) do ochrony dostępu 
do sieci komputerowej oraz program antywirusowy:

Typ
zabezpieczenia

Nazwa programu
Częstotliwość i sposób aktualizacji 

oprogramowania

Wielofunkcyjna 
zapora sieciowa 

(UTM)

ZyXEL USG40W Aktualizacja automatyczna

Program
antywirusowy

ESET Endpoint Security Aktualizacja automatyczna

ROZDZIAŁ 8. Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji systemów 
oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych

1. W przypadku takiej potrzeby Administrator Systemów Informatycznych dokonuje przeglądu
i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych. 
Przeglądy i konserwacje mogą być zlecane podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w tego 
typu działaniach.
2. Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe 
przeznaczone do:
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Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
Rejestr nadanych uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych

Rejestr nadanych uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych

nazwisko Stanowisko
- •. •. ' > ó- - ; ' - . > .

Zakres uprawnienia Data nadania 
uprawnienia

Data ustania 
uprawnienia

Identyfikator
uprawnionego

Podpis
sporządzającego

1. ■  ' '

2 .

3 .

4.

5 .

6 . ■■■■
7 .

"H1H
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INFORMACJA O WYZNACZENIU 
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

W URZĘDZIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Wójt Gminy Brudzeń Duży 

(Administrator Danych Osobowych) 

zgodnie z art.ll ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. zm.) 

informuje, że na Inspektora Ochrony 

Danych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży 

została wyznaczona Pani Edyta 

Wasilewska.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

adres e-mail: iod@instytut.info.pl

mailto:iod@instytut.info.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO" ), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą 
w Brudzeniu Dużym,ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.
Adres poczty elektronicznej e-mail: 
ue brudzen@interia.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Edyty Wasilewskiej. 
Adres poczty elektronicznej Inspektora e-mail : iod@instytut.info.pl

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi,
c) realizacji zawartych umów,
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminą Brudzeń Duży 
przetwarzają dane osobowe, dla tych Administratorem jest Wójt Gminy Brudzeń Duży.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów 
prawnych.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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