Załącznik Nr 02a do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
AKTYWA
1. Informacje

PODAKTYWA
INFORMACJE
dane osobowe
dane dostępowe (loginy, hasła, piny)
dane dotyczące zabezpieczeń (klucze szyfrujące, certyfikaty)
logi systemowe
dokumentacja techniczna
polityki bezpieczeństwa
procedury odtworzeniowe
umowy

2. Programy i systemy operacyjne OPROGRAMOWANIE
systemy operacyjne
oprogramowanie użytkowe (pakiety biurowe, oprogramowanie biznesowe)
serwery usługowe (www, poczta, serwery plików, bazy danych, usługi katalogowe)
oprogramowanie administracyjne (wirtualizacja, inwentaryzacja, monitoring, backup)
sterowniki
oprogramowanie układowe (firmware)
oprogramowanie rozwijane we własnym zakresie
strony www i aplikacje webowe
3. Infrastruktura IT

SPRZĘT KOMPUTEROWY
serwery (fizyczne i wirtualne)
storage (macierze, NAS-y)
stacje robocze (PC, laptopy, terminale)
urządzenia mobilne (tablety, smartfony, terminale)
urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery)
TELEKOMUNIKACJA
centrale telefoniczne
centrale voip
urządzenia klienckie (telefony, faxy, modemy)
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łącza (Internet, SIP trunki, tunele vpn, linie dedykowane)
NOŚNIKI DANYCH
elektroniczne nośniki z danymi
dokumentacja papierowa
nośniki instalacyjne
nośniki licencji
SIEĆ
usługi sieciowe (DNS, DHCP, VPN, protokoły routingu)
okablowanie
urządzenia aktywne (switche, routery, AP, mediakonwertery)
urządzenia pasywne (krosownice, patchpanele)
systemy sieciowe (firewalle, bramki, UTMy, IPSy, IDSy, proxy)
4. Infrastruktura

OBSZARY CHRONIONE
serwerownie
punkty dystrybucyjne sieci
punkty składowania i przetwarzania danych (elektronicznych i papierowych)
studzienki i kanały telekomunikacyjne
rozdzielnie elektryczne
stanowiska monitoringu
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY
klimatyzatory
zasilacze awaryjne i agregaty
monitoring środowiskowy (czujki temp., zalania, dymu)
systemy automatycznego gaszenia
monitoring wizyjny (kamery, rejestratory)
systemy alarmowe
systemy kontroli dostępu
rejestratory czasu pracy
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5. Pracownicy i współpracownicy PERSONEL
kompetencje
doświadczenie
know-how
6.Outsorcing

DOSTAWCY
oprogramowania
usług internetowych (hosting, dns, poczta)
łączy
usług serwisowych i gwarancyjnych
wsparcia technicznego
personelu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk
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